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Telefon : 3lö - AD ANA GONDELiK StY ASİ GAZETE 

-· 
5 Kuruş 

Sahip ve Ba§muharriri 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onbeşinci Yıl - Sayı : 4572 

2 T. Sani 939 Perşembe 

Büyük Millet Meclisinin Altıncı Devre 
akdedildi birinci iştimaı dün 

Milli Şefimiz mühim 
' 

Bir Nutuk sOylediler 
Büyük Meclis ve Türk Milleti emin olabilirki, Cümhuriyet Ordu t arı emir 

Milli ŞPfınıiz lnönii konu§uyor 

hay Molotof un Sovyct 
ıneclisindeki beyanatı 

Sovyeller Finlandiyadao ki
ralık .bazı üsler istemekte! 

SOVYE.T- Al!MAN DOSTLUÖU VE POLONYANIN VAZIYETi 

1'ürklerle dostluğumuz berdevamdır 
1\ ~\\osko\•a., 1 (Radyo) - Sovyet 
J{ 
0rnı~crler l:Ieyıeti Reisi l foriciye 
l)ıııiscri ,\lofotof durıku Sov\'et 

lııet)' • • · 
ısındc son ıki av zarfında cnter · 

ıın • 
ıı' ~,ona) vazintteki dc~isiklik h:ık-
'l:ı d . o • 

il n be.) an:ıttn lmlunmu~tur. 
·'1oiotof şunlardan bah.::etmiştir : 

11 
.1- Alman - So~;vet mUnascbab· 

1 1Yilesmesi · ' .. , ' 
~ 2- PolonvMm .ınnğlıibh·eti ve 
rçalanma.::.ı. • w 

') 

<fcıı .''- Almanya. , Polonya arasın• 
ıq 1 harbin Fransa - İngiltere ve 
lapllı:ırıJ a arasında.ki bir 1ıarbc inki-

eılişi, 

~İr A.Inıanyanın. bu harbin en çabuk 
<l11 barnanda hitama ermesi .arzusun

tılunduifo. 
L Pol ~ 'd 'b . J{:ı.- on\'anın yenı en ı \·n<>In1.n ıın-
"'lSı l . w • 

Z >lÜU n<lu~unıı 
S·· l , . S

0 
• cıs CJ en nazır bundan .;onra 

1:t1 "'.Yet-Finlandiva mc<>ailine temas 
erelt F' d • 

tıi ... d ınfac iyanın karadan ve de-
Al ~n Leningrtıdı tehdit ettiğini, 

ll ll~cJ o.dıı.larına mukabil Finlandiy.ı.
ııuıd azı tcıpf'akbr verilmesinin duşu
U~ U Uı:;unu, Finlandiyad:m Sov.' cıt 
tnıl!1 Jn~ılmak Uzen.· kira ile arazi 

ı edıldi lfini be,·a.n ctmistir. 1' c • • 

S0 ,, .ıny ı.\lolotof ınUteakiben Turk -
.Yet 

göruş nıelerimlcn bnhse{·miş , 

Bın: Molotof Snııyet - Alman 
p11ktını ım::alrırken, arl.ada 

Sralııı re Ribbentrop 

Lu g<lı'Ll~ınelerin bir paktla ndicclc
nemcdiğini ve fakat Sovydlcrlc Turk 
ler arasındaki eski mUnnsebatın bcr
dc\"ıtm olduğunu, Turkiycııin bitaraf
lıgını bırakma~ı ,re İngiltere, Fransa 
ile lıir anlaşma yapmnsımn hadi~eleri 

inki5af t ttirdi::,ini kn \ ddmİ,; ve bun
dan .::onrıı Molotof So,•yct - Japon 
nıUnasebatından bahsederek ~özlerini 
bitirrnişiİı'. 

aldıkları zaman vazifelerini hakkıyle yapacak 
kıymetdedir; Yaptığımız ve yapacağımız feda kar,
lıklara layik olduklannı her ao ispata hazırdır · 

Anbra : 1 ( Telefonla )- Buyuk 
Millet Meclisi altıncı devre birinci 
içtimaı bugUn saat o~ beşte .Yapıldı . 

R uznamenin ilk maıldesinde Cum • 
hur·reisimiz İsmet İnönlınlln açı~ nu
tuldan vardı . 

BugUn Mecli,.. çok hararetli , idi 

ŞEFiN 
·' Bu_yuk millet meclisinin 

ı terem azası : 
muh- 1 

Altıncı i~tihap denesinin birinci 
1 

içtima senco;ini açarken muhlerem nza • 
yi sevgi ,-c sayğı ile .. elamlarım,, 

Cuınlesile nutkuna haşlaya.'l Milli 
Şefimiz vatn;1da hıızuı· ve emniyetin 
fikirh·rde ve cemiyeltt: hakiki bir asa 

Saat tam 15,20 de .Milll Şefim.iz 

sUrekli alkı şlar ar:ısmda ktır~u.ve ge~ · 
!erek nutkunu verdiler. Sık sık alkı5~ 
la.nan bu muhim nutuktan ,sonra Ri
yaset divanı ~eçimine geçilmiştir. 

Riyao;ete !l;)l) reyle n~ ittifakl:ı 

- Gerisi ikinci sahifede -

NUTKU 
.Yı~1n hukum sl\rmekte oldut;unu Cu-ı 
huriydin vatnnda.şl.ıra "·e vatanda 
ha,·,iyet ve emniyt•t me\•cut oldu~u.., ·1 

cl:ı.hili idaremizde biç bir nifak 3.Cİ<:ile 

muzdnrip bulnnmadığım1zı sö_vlt!dikte'l 
sonra milletimizin kemal ifade ed e·J 
bu ha.lilc hepimizi,, iftihar edebilecc · 

- Gerisi dördüncü sahifede -

ita/yada qapılan son 
akisleri değişikliğin 

Bazı gazeteler, bunu Alman 
münasebetinde soukluk çıkdığına 

İtalyan 
hamlediyor 

Roma : l (Radyo) - halyada, 
kabinede, faşist partisinde ve yük· 
sek kumanda heyetinde yapılan de . 
ğ'işiklik Avrupa matbuatını ehemmi
yetle alakadar etınektedir. 

İtalya matbuatı, yapılan değişik
liğin façist ananesi icabı olarak kar
şılandığını memleketi maddi ve ına · 
nevi şekilde daha sür;üla hazırlamak 
bakımından alınan tel birlerin yerinde 
olduğ"unu kayt etmektedir. 

Berlin : 1 (Radyo) - Berlin si
yasi mafıafili Musolıninin değiştirdiği 
kabineye "nöbet degiştirme,, demek 
tedir. 

. Siyasi mahfiller bunun siyasi ba
kımdan bir ehemmiyet taşıdığı iddi. 
alarmı red etmektedir. 

Bern : 1 (Radyo) - lsviçre mat 
buatı bütün dikkatini Romadan gelen 
haberlere tah.5is temekledir. Musoli
nınin aldığı tetbirler pek heyecan aver 
karşılanmakta ve bu hareketinin ma· 
kenzenin sieahotini zaruri kıldığı kayt 
edilmektedir. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Parİ!> : 1 ( Hadyo ) - Korba.l ı 

ınıntakasında dtın akpm bir Alman 
karakoluna. .Fransızlar bir hucumd~ 

bulunmu~lar ye bu kar~kolu zapfo t
mi~lenlir . Bombaı·dman tay_yarclcri 
ara,ında da teına~ olmu -; ' 'e bir Al
mnn tay\'arc~i dus UrUlmtJ<.tUr . . .. . "' 

Bir ..ı\lmnıı deniz tay,y arcs'i d e 
bugUn kafile halinde gemilere tecn· 
\'U.l etmek istf.,mişse ele bu te-:cbbus 
netice~İz kalmı~tır . 

"' 
Roma : 1 ( Ra.dyo ) - ltalya -

Y un:ınistan arasındaki a.d( mi teca vUz 

paktının akdi gccikmi.yccek.tir. 

* 
Amsterdaın : 1 ~ R ad.) o ) - IIol

land:ı 6n~vekili bu0 Un beyanatto bu
lunarak l lollıuıJnnın hı ç bir (ecavUz· 
ıl .. n korkm:ı.<lıgını icabında su kanal
lal'lnln 1 lollaııdayı mUJnfaa içi n mu . 
kcnıınel biı· vas ıta oldug.ı.::ıu söyle· 
mi ~ tir. 
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ŞUNDAN BUNDAN' 
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I 

Cepede. ' intlşat · 
eden gazeteler· .. 

ı. 

Büyük harplerde matbuatın da 
vaziydi değişir. Vaktile 
birer köy yahud boş kır ve 

orman olan ve karargah ittihaz e
dilen yerlerde gazeteler çıkar. Bütün 
halk memleketin mukadderatı cep 

hede taayyüm edeceğini bildiğinden 
0 be.r havadisten ziyade cepheden ge 

len haberlere ehemmiyet vermek~e
dir. Binaenaleyh cephede çıkan ga 

zeteler i yalnız zabitler ve askerler 
değil bütün memleket ahalisi de 
merakla takip ederler. 

Y t'nİ harpte cephelerde teessüs 
eden gazetelerin adlarını ve neşre-

dildikJeri yeı leri henüz bilmiyoruz. 
Fakat geçen umumi harpte cephe
lerde çtkan gazetderin vaziy~ti ma. 

hlm olduğundan alakadarlar bunla· 
n şimdi hatırlamaktadnlar. O zaman. 
ki Almanların garp cephesindeki en 

büyük gazetesi Fransanın şimali gar· 
bisini işgali altınd;ı bulunduran Al· 
man ordularının karargahı olan Lll 
Şt hrinde çıkıyordu. "Lil harp gaze
tesi,. namını taşıyan ve Almanyanm ! 
her tanıfında okunan bu gazeteyi en 

meşhur muharrilerden Wolter Blom 
çıkarıyordu. 

Her gün çıkan bu gazetede gatp 
cephesindeki son hareketler ve ha 

diseler ve dünya haberleri ve rumu 

mi politika ve askerlik vaziyetleri 
bertafsil nakledildikten sonra siper 

lerde zabitan gazinolarında ve drad 
yemekhanelerinde ve askeri müsame 
re salonlarında olup biten gülünç 
vakalar ve nükteler anlatılmakta 

idi. 

Almanların garp cephesinde Lil 
gazetesinden başka 112 cephe gaze 

tı!Sİ çıkıyordu ekseriri siperlerde yer 
leştirilrn seyyar matbaalarda ve as 

kerlik hizmetiui yapan muharrirler 
tarafından çıkarılmakta idi. 

Cephe gazetelerinde tenevvü öl 
ması için kısa hikayelerde dercedil 
mekte idi bu gazetelerden ancak 

biri De adler von Friesland muba
abh bir roman neşredilmiştir fakat 
pek tutmamıştır harp dolayisile ga 

zetelerin muntazaman toplanmama 
sı uzun romanlara ragbeti söndür
müştür cephe gazetelerinden en bü 
yüğü Liı gazetesi yevmi tirajı 60,000 
nü,hadan aşağı değildir. 

r 
imsakiye 

,,, 
Bugün güneş 6 saat 7 dakika 
Öğlen ıı 

" 
40 

" 
ikindi 14 

" 
36 " 

Akşam 16 
" 

56 
" 

Yatsı 18 
" 

:L5 ,, 

1 İmsak 4 
" 

27 

Türksözü 

Şehir. meclisinde 
Dünkü toplarıtıda reis vekilleri ve encümenler 

seçildi. Faaliyet raporu okundu 

Şehir meclisi dün saat 10 da 
Bay Kasım Ener'in başkanlığında 

toprandı. 

Ruzoamenin birinci maddesine 
göre reis vekilJikleri seçimi yapıl. 
mış ve hu intihapta birinci reis 
vekilliğine Bay Hasan Ataş, ikinci 
reis vekilliğine Bay Mustafa Rifat 
Gülek, meclis katipliklerine de Bay 
Ekrem Avni, B.ay Nihat Oral ve 
Bay Salih Zeki Soğay, ayrılmış· 
lardır. 

Ruznamenin ikinci maddesine 
göre ihtisas encümenleri de ayrıl· 

mış ve üçüncü maddedeki daimi 
encümen seçimi de yapılmıştır. 

Daimi encümene Bay Rifat Ya 
veroğlu, Bay Hazım Savcı ve ray 
Huh'.i-;i Akdağ seçilmiştir. 

Bundan sonra, 928 maıi yılı 

kati hesabı besap kati encümenine 
havale edilmiş ve Belediye reisinin 
Belediyenin çalışması hakkındaki 
rapoıu okunmuş ve tasvip edilmiştir 

Ruzrıamede geri kalan sekiz 
maddenin :müzakeresi de g~lecek 1 

İngiliz hükumeti 
Beyaz kitap 

çıkardı 

Alman kamplarındaki 

mevkufların şayanı 

<fikkat hayatı 

Londra : 1 a. a. - - Bu sabahki 
f ngil izlerin gazeteleri Beyaz kitabı 
mevzuu bahsetmekte ve Alman 
kaplarında mevkuflara yapılan zu· 
lümden nefretle kaydeylemektedir • 

Times diyor ki : 
işin en fenası kamp gardiyan· 

!arının Nazi rejiminin en güzidele· 
rinden seçilmiş olmasıdır . Gardi. 
yanlar Nazi hücum veya muhafız 

kıtaları etrafından intihap olunu
yor. 

Daily Telgraf şöyle yazıyor : 
Nazi fecayiinin bir insanın bu· 

naltı duymadan okuyabilmesi için 
çok sağlam midesi olması lazımdır. 
Asrımızda, milletlerin kültür saha· 
sında rekabet gösterdikleri bir anda 
böyle bir barbarlığın mevcut ola
bileceğini insan güçlükle tehayyül 
edebilir . 

Nevs Chronicle diyor ki: 
F eca~1i ner harpte görülebilir . 

Fakat Almanların yaptıkları feca)İ 
harp anına değil sulh zamanlarına 
aittir . 

toplantıya bırakılmıştır. 
Şehir meclisinin önümüzdeki 

içtimaı 3 teşrinsani cuma günü sa
at 10 da olacaktır. 

lhttsaş encOmenlerlne ,u 
zatlar aeçllmlttfr : 

Bütçe t>ncümeni : Memdah, 
Mahmut Barlas, Hasan Ataş, Salih 
Zeki, Tevfik Kadri, Kerim. 

Tetkik hesap encümeni: Hasan 
Ataş, Salih Zeki, Tevfık Kadri, 
Mahmt?t Barlas, Kerim. 

imar ve tezyin encümt-ni: Recai, 
Coşkun Güven, Fazlı, Ali Naim, 
Mustafa Özgür. 

iktisat 'encümeni ı Ahmet Er
zin, Rasih Özgen, Vehbi Savaşan, 
Ziya Akverdi, Kerim Uıusçutürk. 

Tarife encümeni : Basri Arsoy, 
Mahmut Barlas, Mahmut Kibaroğlu, 
Nihat Oral, F az1ı Met o. 

Kanunlar encümeni : Macit, 
Basri, Müveddet, Memduh,Ali Naim. 

Sıhhat f'ncümeni: Ahmet Erzin, 
Ali Naim, Bahri Erkan, Rasih Öz
gen, Mustafa Rif at. 

İtalyada yapılan son 
değişikliğin akisleri 

- Birinci sahifeden artan -

Kabinede ve faş i st Paı tisindeki 
değişiklik çot şumüllüdür bu alelade 
bir kabine değişikliği değıldir. 

Siyasi mahafil, İtalyanın siyasetin 
de bam başka bir istikarnet değiştir 
meğe hazırlanmakta olduğu kanaatın 
dadır. 

Berlin : 1 (Radyo) - nasyonal 
sayterniğ gazetesi Musolininin karar 
larıoın şümülü henüz tayin edilemez 
demekte ve mareşal Grasyanıdan si
tayişle bahsetmektedir. 

Amesterdam ; 1 (Radyo) - Ho 
landa gazeteleri İtaly&n kabinesinde
ki ve kumanda heyetindeki değişiklik 

den ehemmiyetle bahsetmektedirler. 
Bunun, Alman, ltalyan siyasetinde bir 
soğkluk çıkdJğına hamledilebilece-
ğini kayt etmektedirler. _ 

Bazı gazeteler şu başlıkları koy
muşlardır . 

"Musolinl bir yüz geri planımı ha 
zıı lıyor ? 

Ve şunlanda i iive ediyorlar; 
Çünkü Musolini Komunizmin or

ta Avrupada yayılmağa başlamasın

dan korkmaktadır. 

Daily ma;ı de şöyle diyor: 
Dünya, bu vesikayı okuduktan 

sonra nazi fecayiinin ne olduğunu 
anlıyacaktır. Nazilerle bir sulh ak 
tedileceğini düşünenler beyaz kitabı 
okumalı ve tekrar düşünmelidir. 

2 Teşrinisani 939 ~ 2 l 

I · l erfian nakledilen 
Polisler ' 

Vilayet emniyet d'airesi baş ko· 
misHterindrn Hamdi Güney ter fiaD 
Uzunköprü emniyet amirliğine, ecn 
niyet kadrosu polis memurlarında!I 
Fahri Gülen Ankaraya, Salim Gti· 
fer ve Celal Doğan lstanbula, zeki 
Karaoğlu Hataya terfian nakil ve 
tayin edilmişlerdir. 

ŞEHiRDE HAV tt 

Şehrimizden dün gök yüzü kıs 
men bulutlu , hava İlafıf rüzgarlı 
geçmiştir . En çok sıcak gölgede 
24 daecey\ bulmuştu . 

Mekteb hekimlikleri 

Mektep hekimliğinin tdari vazife 
addedilip edilmiyeceği Maliye ve· 
kaletinden sorulmuştur . Vekalet, 
mektep hekimliğinin idari vazıfe sa· 
yılamıyac'tğı > o'undt:ıki cevabını 
bilıili•miştir. 

' 

Mevlud 

Uı fa Mebusu meı hum Ali SaiP 
Ursavaş ruhuna 5 ikinciteşrin Paıaf 
günü saat 9 da Ulucamide mevlUO 
okunacaktır . 

Büyük Millet mecli
sını n altıncı devre 
birinci iştimaı diirı 

akdedildi 

- Birinci sahifeden artan -

Abdulhalik Reııda seçilmiş ve lJı.l 
intiha.bt mutea.kip Reis kursuye ge· 
lerek Meclisin kendisini Reisliğe 
seçrnesile bakkmda gösterdiği itimll~~ 
leşekkur etmiştir. Bundan sonra Re1~ 
vekillikleri ' idare amirlikleri ~'e 
Meclis katiplikleri için intihap .'·a.· 
pılmışhr. Bu seçimde Reis V eki11i1'' 
!erine ittifakla Mazhar Germen . ııe· 
fet Canıtez, Şemseddin Gunaltııy· 

idaı·e amirliklerine : Hali.d BııY 
ı·ak, Saim Ö:~er, İslam Geven. 

D~van katipliklerine: Sadi l{ooı.ı1'• 
Ziya Gevh.er Etili, Bekir Kaleli~ l{~~ 
mal Ünal, Necip Ôzgören ''e Ctı\'I 
Oral seçilmişlerdir. 

C' 
Bundan sonra Reisicumhurun l'-1t , 

lis Reisliğine gelen tezkeresi okuncıı~ıf 
1l' 

tur. Bu tezkerede hasta bulunan •f ,ı 
caret Vekili Cezmi Erçinin istı 0

. 

ltzerine Ticaret Vekaletine N;ıZ~~: 
Topçuoğlunun tayin edildiği bildirı 
mekte idi. 

\' aktt gecikmiş oldugundall n;ıı~ 
cUmenler intihabı , Pazarteşi gll~-ı· 
saat l 5 de akdedilecek celsede ~ · 
p11acaktır . 

-~ 

Pcı 

12 ~ 

ı\y~; 
12 . 

·tleri" 

j')' '·-

t 



1 B ADVO 
Bugünkü Program 

10 . 
~l<IYE. RADYO DIFüZIYON 
~l' ALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Perşt'm1le - 2 ı 111 939 

Al2.3o Program' ve Memleket Sa· 
Yarı 

t, 1 2.3~ AJANS ve Meteoroloji Ha· 
•eti 

12.so TÜRK MüZİGt 
e ı1/il1anlar : Kemal Niyazi Seyhun, 

et Çağ-la, Şerif içli. 

l -· Okuyan : Müzeyyen Senar 
~r}3.ao - 14.00 MÜZ1K (Kanşık 

1 
Müıik - Pi.) 

ı:·OO Program 
~ .OSMemleket Saat Ayarı, AJANS 
~tcoroJoji Ha beri eri 

ı)18·2S Müzik (Radyo Caz Orkest· 

::;OQ Konuşma (Ziraat Saati) 
\·15 Türk müziği 

'dctlanJar : Kemal Niyazi Seyhun, 
l Ça~Ja, Şerif içli, Hasan Gür. 

<o' Okuyan : Mustafa Çağlar 
(o·lS Konuşma (Doktorun Saati) 

<{30 Türk müziği (Fasıl heyeti 
lt}S Müzik (Küçük Or1<estra -

\lilk' 
(( 1 Programın devamı) 

·Oo M •tla. emleket saat Ayarı, Ajans 
•tı . 

~·~~( ııraat, Eshan-Tahvilat kam 

~.~ııtıt ~or.~ası (Fiyat) 
lı~ilk·MUZUk (Küçük Orkesra- -
t(

3 
1 Programın devamı) 

q~ MÜZiK (Operetler - PJ.) 
' 23:~S Müzik (Cazband - Pi.) 

'~~. --23.30 Yarınki Program ve 

~tıe Atenya 
llıeselesi ! 

~il 
terenin teminatı 

~d 
ta · 1 1 ·ı · ~t0 • a. a. - ngı terenın 

·~~tilldaki büyük elçisi Amerika 
rıe şu . . . k" ba ııu temın etmıştır ı, 

~l~ın~a Atlantik denizinde 
~ittı enıa gemisinde ne top , 
~l\ttı ftlat, ne de patlayıcı mad 

1~ ~tıı~Yordu. Bu vapur ne bir 
1, n l):altısı tarafından torpil· 
1 nttdbir 1ngiliz torpidosu ateş 
~k~a e geminin içinde bir in-
11 'il~~relnıiştir. Keza Athenia 
'~~ladı değildir. V r. gemi kap 
,~~ to ığı bir zapt varakasında 
\l~q l. Veya mühimmat bulun· 

aır G 
llıUrı ustave Andresonla 
lit . akaşa yapmadıgını ft"yit 

c· ~t~~·k 
, ~~ · 1 let dünya 

tlıl>iyonluğu 
~!ıı~t~ 

,. t -- c 
• • 4 

1kı~t .. olarado : 1 a. ~.-
~al\ b~unya şampiyonlu~u 
~ ~l\tl' ır nıüsabakada şam

') ~tek _Atrnstrong , 4 üncü 
\ı tııa.t~~k nakavt ile Bobby 

Up etrniştir • 

Türk sözü Sahife : 3 

, ............................. ~----------..... ----....... , 
1 
'---------------·------·--------------' 

Dünya matbuatının dünkü · neşriyatında 
Molotofun nutkundan çıkarılan 

A 

mana • • 

Sovyetle:ı Almanyaya Jıiç bir. yardım 
ve muzaheret göstermiyorlar · 

''Nutukta Hitlerin hoşuna 
gidecek bir şey yok ! ,, 

Londra: 1 (Rad;o)-Bu sabahki 
lngiliz gazetelerinin Molotof'un 
nutkundan çıkardıkları m"1ni, Rus· 
yanın bitaraf kaldığıdır. 

Şimdi en büyük süı priz karşı

sında Almanya bulunmaktadır.Çün· 
kü Sovyetler :her türlü müzaheret 
ve yardımı reddetmektedir. 

Paris: 1 (Radyo)- Paris gaze 
telerinin siyasi köşelerinde Moioto 
fon nutku geniş tahlillere vesile 

Amerika yeni hazine 
bonoları ihraç ediyor 

Vaşington : 1 a. a. - Maliye 
nazın Morgenthau yarın 250 milyon 
dolarlık hazine bonosu ihraç edile
ceğini bildirmiştir . Yüzde l faiz 
getirecek olan bu bonoların vadesi 
1 Temmuz 1943 de gelecektir. 

Bu bonolar bundan evvelki 250 
milyon dolarlık borcun itfasına tah. 
sis edilecektir . 

Venedik-Roma arasında 
feci bir tren kazası 

Roma: 1 a. a. - Biri Venedik. 
ten, digeri Romadan gelen iki tren 
arasında Mılanoda vukua gelmiş 

olan müsademe netic~sinde 20 ki· 
şinin telef olduğu , 2 l kişinin ağır 
ve bir çok yolcunun da hafif su 
rette yaralandığı tasrih edilmekte· 
dir. 

Sovyet askerlerinin nakli 

Riga : 1 a. a. - 10,000 Sov 
yet as~erini naklt"tmekte olan 10 
Rus treni , Laepajaya vasıl olmuş. 
tur. Bunlar, işgal heyetinin ilk kıs
mıdır. 

İspanya dahiliye nazırı 
bir nutuk verdi • 

Madrid : 1 -a.a.- Flanj teşkila 

tmın siyasi umumi bürosu bugün teş 
kil olunacaktır bu 'llÜnasebetle da· 
hiliye nazırı serrano suner saat 22 
de radyo i!e bir nutuk irad edecek 
tir. 

vermiştir. Siyasi muharrirler Sov
yetlerin Almanyaya bir yardımda 

bulunmıyacağı ·neticesine varmak
tadırlar. 

Nevyork: 1 (Radyo)- Nevyork 
Taymis, İtalyan kabinesinde vukua 
gelen değişikliklerle Molotofun nut 
kunun şimdiki harp için çok mühim 
olduğunu, Molotofun nutkunda, 
Hitlerin hoşuna gidecek hiç bir şey 
olmadığını yazf!laktadır. 

Ambargonun 
kalkması 

Federal meclis komisyonu 
nun bir karar sureti 

Vaşington : 1 -a.a.- Amerika 
federal mebu~an meclisi usulü mü 
zaken~ komisyonu muhalefet lideri 
B. Fischin potestosuna rağmen am 
bargonun kaldıdırması hakkındaki 
kanun projesini muhtelif komiı-;yona 
yollıyan bir karar sureti kabul et· 
miştir. 

Mobusan meclisinde umumiyetle 
bitaraflık meselesi üzerinde müzal<e 
reler salı ve çarşanba günü yapıla 

cak kanunun tadili teklifi perşenbe 
günü müzakere edilecek ve kuvvetle 
ihtimal verildiğine göre mebusan 
meclisi ambargonun kaldırılması hak 
kında reyini ya perşenbe günü ak
şam veyahut cuma günü sabahı ve. 
recektir. 

Bir vapur battı 

Londra : 1 -a.a.- Helsinki li 
manına bağlı yuno vapuru dün şi 

mal denizinde bir infilak neticesinde 
batmıştır. 

24 Kişiden ibaret olan vapur 
mürettebatından birçoğu ve 5 ka
dın denize düsmüşler 20 dakika ka 
dar suyun üstünde kaldıktan sonra 
mimosa isimli Norveç vapuru tara. 
fından kurtarılmışlardır. 

Yuno kazazedelerinden 19 u dün 
akşam lngiltere sahiline çıkarılmış 
tır. 

Cermen - Ameri
kan cemiyetinin 

bir teşebbüsü 
Vaşington : 1 - a.a. - Ger main 

Amerikan allianc~ cemiyeti kongre 
azasından bir çok z ~vata birer mr.k 
tup göndererek silahlara konan an 
bargonun kaldırılması lehinde rey. 
!erini kullanacak o'an ayan ve me· 
bu san meclisleri aza itnlO tekrar in
tihabına şiddetle muhalefet edece
ğini bildirmiştir. 

Bu husustaki müzakerelere me
busan meclisinde bugün başlanaca. 

ğı mallı mdur merkezi şikagoda olan 
cemiyet 27 ilkteşrinde kongre aza
sına bir tamim göndererek bunları 

ambargonun ilgası lehinde rey ver 
memeğe davet etmiş ve ambargonun 
ilgası harbe doğru atıldn bir adım 
mahiyetini haiz olduğunu ilave eyle 
miştir. 

Muharebe hatla<ı arasında 
geçen şimendüferler 

Brüksel : 1 -a a. - Bale ile F ranc 
fort arasında muntazam şimendö . 
fer münakalatı tesis edilmiştir. 

Bazı yerlerde trenlet maginot 
hattı ile siegfried hattı arasında geç 
mekte ve yolcular Fransız ve Alman 
istihkamlmnı rahat rahat seyretmek 
tedirler. 

Gandi harp için 
ne düşünüyor ? 
Milano: I a.a.- Alman ajansı, 

Stampa gazetesinin Hindistanın bu 
harpteki hattı hareketine dair bir 
telgrafla Gandhi ile yaptığı bir mil 
lakatı i.ktibas etmektedir. 

Gandhi diyor ki : 
"Hindistan milli meclisi,lngilteı e 

n'.n harp hedefini sarahatle bildir· 
mesini istiyor, Hindistanın istiklalini 
tanımak zaruridir. 

Ekalliyetler meselesi bir manev 
radan ibarettir. Bu mesele vakıa 
mevcuttur. Fakat milli meclis tara· 
fmdan kolaylıkla halledilebilir. Müş 
külatı izale etmt:k lngiltereye değil 
Hint milll meclisine aittir. Bütün 
halk biliyor ki, m~cusi · müslüm an 
ihtilafları hep İnglliz reıımının ese· 
ridir . ,, 
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ŞEFiN 
- Birinci sahifeden artan -

gini kayt etmiştir. 

Blmdan sonra Milli Şef dahili ida 
renin gerek mahalli idare ve gerek 
belediye kısımlarının ve köylu haya
tında tekamil arzeden vaziyetin şaya 
nı memnuniyet olduğunu beyan etmiş 
ve bu yıl içinde uzun seneler bizden 
ayrı yaşayan Hatayın ayrılmaz bir 
cUz olarak Anavat:ı'l.a iltihak ettiğiai 
ve yakın bir gUnde bu yurt köşesinin 
en gUzel. en şirin bir bölge haline ge 
leccğinden Umidvar olduğunu~söyledik 
ten ~onrıı Milli: Şef Cnmlıuriyet adli 
sesin in i~lcme (;arzını memnuniyetle 
yad ecmiş memlekette adalet tevziı· 

nin emin ellerde bulunduğunu tatbi· 
kaHnki ... uraf.ın şayanı memnuniyet 
olduğunu. kanunlnrımızm medeni e~as 

!ara mU ... tenit bulunduğu.nu lebarUz 
ettirdikten sonra : 

Cumhur Reisimiz son bir sene 
zaıfından vuku bulan dunya hadise
leri onünde Tütkiyenin !:ar'ci siyase
tinin hükumetin 'muhtelif vesilelerle 
yüksek meclisin. tasvibine arzetliği 
inkişaflar elde ettiğini, Av:rupa buh· 
ranının izale ve sulhu · korum ağa ma 
tuf gayretlerin ümit :verici safhalar
dan sonı a ~büsbütün alevleinmiş ve 
nihayet harp f aciasınm patlaması 

bir emri vaki haline geldiğini, büyük 
meclisin samimi hissiyatına -tercüman 
olarak bu vaı.iyetten derin bir elem 
duyulduğunu [saklayamıyrıca~mı itah 
ettikten sonra, 12 Mayısta lngiltere, 
23 Haziranda 'Fransa lıukumetlerile • 
karaı laştı · ılmış olan beyannamelerin 
memleket huzurunu korumak gayre· 
tinin mahsuJ.i olduğunu, ve 19 teş• 

rinevvelde im1alanan ve bu hafta için· 
de meclisin yüksek t?ısdikine~ı:ırzedi. 
lecek o 1an Ankaıa mnahcdesinin hiç 
bir devletin aleyhinde olmadı~vmı 
yalnız kendi emniyetimizi masun tut
mak gayesine matuf sulhu korumak 
ülkümüzü istihdaf etliğini söylemiş· 
!erdir. 

Cumhurreisimiz bu me!vzu etra 
fında sözlerine şöyle ~dev~ım etmiş
lerdir; 

" Bizim müttefiklerle olan bağla
rımız ideal etrafında beı aberliğ-imiz 
diğer milletlerle olan dostluklarımızı 
ihlal edecek mahiyette detildir, Oer
uhde eylediğimiz :vazife ·ve mesuli· 
yelleri hakkiyle müqrik olarak biran 
evvel nihayete ermesini, ı;on seneler 
ıztırcıplarına düşme~sini temenni 
etmekteyiz . ,, 

Müteakiben lnönü Hariciye Ve
kilimizin Moskovada iiç hafta ka
dar süren temaslarını mevzuu bah· 
sederek Sovyetlerfe bif anlaşma 
olacağı ümidini beslediğimizi ve bu 
yolda bütün gayretleııimizi sarfet· 
miş bulunduğumuzu ve fakat anlaş -
ma yoJunda müsb~t bir netice is. 
tihsaline muvaffak o1arı.•a:!ığmı bu. 
nunla beraber iki memlelket arasın
daki dostluğun kuvvetli esaslara 
müstenit bulunduğunu Vt' binaena
leyh bugünkü şartlal'm bu dostluğu 

ihlal etmemesi lazım geJd:iğini, ma. 
zide olduğu gibi atide de Sovyet
lerle dostane müoasebetler takip 
edileceğini kaydetrmştir. 

lnöı.ü son hadiseler münasebe· 
tile ecnebi matbuana y-aptlan neş . 

riyatm bilhassa Türklni~ vefakar· 
lığını ve taahhütleri~e sadakatini 

Türksözü 2 Teşrinisani 939 

NUTKU 
bu suretle Cümhuriyet hükumetinin 
siyasetine umumi bir itimat göste · 
rildiğini izahettikten soma şöyle 

demiştir : 
Bize karşı sadık olan dostl<tr 

bizden ancak dostluk bekliyebilir. 
Milletin muhterem Vekilleri için

de buluoddğllmuz beynelmilel va· 
ziyetin Cümhuriyet ordusunu göz 
lerinizde canlandırdığından şüphem 
yoktur. Bütün Türk milletinin dik
katli nazarı d~ bilhassa kendi mü 
dafaa vasıtalarına tevcilı etmiş bu 
lunuyor . ,, 

Reisictimhur ordumuza her türlü 
maddi ve manevi fedakarlıklaıı esir. 
gemediğimizi kaydettikten sonra 
şöyle demiştir : 

" Büyük Meclis ve Türk milleti 

emin olabilir ki Cümhuriyet ordu· 

!arı emir aldıklaıı zaman vazifele 

ıini hakkile yakacak kıymettedir . 

Yaptığımız ve yapacağımız feda· 

karlıklara layik olduklarını her an 

isbata hazırdır . ,, 

Cümhurreisimiz Lundan sonra 
Münakalat Vekaletimizin faal me
saisinden deniz ve hava teşkilatı. 

mızdan sıhhi organizasyonlardan , 
Dikili felaketinden ve yurddaşlan 
mızın felaketine de vatandaşlc.rın 

gösterdikleri cansiperane yardım 

!ardan zirai istihsal kudretimizin ve 
köylü maişet vaziyetinin yükselece
ğine daima emin bulundugunu, O'.' 

manlarımızdan yakın bir zamanda 
istenilen randmanı alalıileceğimizi 

ticaret işlerimizin beynelmilel tica· 
ret zorlukları karşışında aksama 
maması için alınan tedbirlerden 
bahseden Reisicümhur ismet İnönü 

Türkiyeoin ticaret işlerinde en az 
sıkıntı gören milletlerden olacağını 
beş senelik planın eksiklerini tamam 
lamak için hükumetin ciddi gayret
ler sarfetmekte olduğunu, çelik ve 
demir .fabrilralarımızın işletmeye 

açılmasının memlekette her bakım
dan birer kuvvet olduğunu ve keza 
Malat}a bez ve iplik fabrikalarının 
da işletmeye açılmasının ve keza 
kimya, kağıt seliJöz fabrikalarının 

da faaliyete geçmesine çalışıldığını 

hükumetin elde bulunan işlerini te 
mamen tahakkuk ettirdikten sonra 
yeni endüstri hareketlerine teşebhüs 
etmek tasavvurunda bulunduğunu 

t~pfak altı servetlerinin işletilmesi 
için gayretler sarfedildiğini Türk 
bakırının isti hsalitıe başlandığını kö 
mür işlerinin dikkate değer olduğu· 
nu memlekette hizmet eden sanayi 
teşebbüslerine konulan lüzumsuz 
takyidatın kalriırılmasını memleket 
iktisadiyatına yardım :eden teşeb 

biislere muzaharet gösterilmesi lü
zumunu mevzu bahseden Milli Şe· 
fimiz bundan sonra gümrük ve İn
hisarlar vekaletinin mesaisinden ve 
bu)eşekkülün 1iktisadi hayatımız· 

daki mühim rolünden, nafia işleri 

ALSARA YI TAN Sineması 
_st NEMASINDA-

~lYI Aik~©lm 
Alman Sincmncılıgımn Bir şahascri 

ol nrnk görec,·ğini..ı 

Macar Opereilerlnln En GUzell 

(Gasparon) 

Bu Akşam 
T Ü R K Musikisinin Güzel 

Parç<tlarile süslü Nefis, Nükdeli 
ve Çok giizel bir film olarak 

Gört'ceğioiz 

=-·-·Ali Babanın·-·-i 
• • • l MİRASI j 

Almanca Siizlu Hu, uk Ufa Filmini 
Takdim Ediyor 

BAŞ ROLDE: 

Çok OUzt:I Macar Yıldızı ~ --- - .TURK(.E SÖZLU. ,_ & ~ 

Büyük Şark Fılmini Sunuyor. 

ilaveten': 
[ Marika 

iLAVETEN: 

Rökk] 
DUnya Hedlsatı Haberlerl 

Pek 1 Güzel~~ Mşık~;·,N AŞK J I Pek 
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( ABDUL VAHAP) 
( TÜRKÇE SÖZLÜ ) 

Sayın abunalarımıza-
Ev değl,tf rme ' mevsimi 

olduğundan tevzi atta[ yanll•
hja mahal kalmaması için 
yeni taşındıjmız evin ad re · 
sini ldarehanemlze bildir
menizi rica ederiz. 

ve 

TÜRK sözU 

miı.ir. faaliyetle devamından Erzu
rum hattının işletmeye :açılma "ha· 
disesinin bütün vatandaşların can· 
da~sevindirdiğinden ve demiryolu 
faaliyetimize devam edaceğimiz-
den her sahada Cumh~riyet 
nafiasının b Ü t ü n meseleleri 

( ARAPÇA ŞARKILI ) [11165] 1 

TÜRK.SÖZU -
abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru.ş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketleı için Abone 
bedeJi değ'işmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - Iıanlar için 
caat edilmelidir. 

idareye müra-

isabetli bir surette tahakkuk ettir· 
mekte olduğl'nu memlekette teknik 
tahsilinin her şubede revaç r bulma 
sından, maarif işlerinde ve bu yolda 
ittihaz edilen:tetbirlerden ye kurulan 

esaslardan bahsettikten sonra kuv 
vetli ve sağlam bünyeli Türk mali 
yesinin halde ve atide kafi vasltala 

11 bulacağından ve devlet itibarını 
muhafaza edeceğinden katiyen emin 
olduğuüu söyliyen Milli Şefimiz r.Ü 
tuklarını şöyle bitirmişlerdir. 

........... ~! ........ 

"Muhten·m arkadaşlar : 

Türk milleti büyük millet mecli 
sinin etrafında sarsılmaz ve toplu 
bir halde bulunmakt::ıdır dünya ha. 

diseleri karşısında toplu ve dimdik 
durmak millet işlerini sükün ve iti
dal içinde mürakabe etmek büyük 
meclisin daima bir idesi olarak ya
şayacaktır.,, Yük.sek vazifesini hak· 
kile ifa eden büyük meclisin hiç bir 
anarşiye meydan vermeden iş gör· 
mesinin medeni bir örnek teşkil 

ettiğini hepimiıin büyük iftihart 
büyük milletimizi memnun edecek 
hizmet edebilmek olduğunu söyliyen J 

Milll Şef altıncı büyük millet mec· 
!isini açmakla duyduğum bahtiyar
lığı ifade eden cümlelerle nutukları 
na son veı mişlerdir. 

Devlet Hava Yolları 
Umum Müdürlüğünden: 

1 / 11 /19:59 tarihinden itibaren 
mevsim dolayısiyle Tayyare yolcu 
seferlerinin tatil edileceği ilan olu· 
nur. 2-3 11169 

Karşıyakada Salih Bosna 
fabrikasından ; 

Fabrikamız koza çekmeye baş· 
layacağından kılevlant çiğidi olan 
muhterem müşterilerimiz bir hafta 
zarfında çiğitlerini kaldırmalarırıı 

aksi taktirde mesuliyet kabul edil· q 
miyeceğimizi ilan (:deriz. 1115-

27 28-29 2 

_________________ ___........ 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni cami civarında 

- T oros eczahanes1dir 
___,, --------

2 

" 
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R. C. A ... Ra~yoları 
g e l (i · i . · 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo 

16 
-------------------------------------------------

ilin 
Adana Belediye Riyasetinden: 
8e1ediyedc müohal bulunan bir daktiloluk için müsabaka imtihanı 

lacaktır. TaJiplcrin en az orta mektep meıurıu olmaları, resmi veya 
t•si daire ve müesseselerde daktilo olarak çalıştıklarına dair resmi ve. 
a İbraz etmeleri şarttir. 
, lllltihan ikinci Teşrinin 4 üncü Cumartesi gönü saat onda Belediye 

''.resinde yapılacaktır. Taliplerin ~vrakı müsbiteierile birlikte mezkur 
c kadar Belediye riyasetine müracaatları ilan olunur. 

2~3 11168 

-----------------------------------..... ------------=-
Kadın 

B. 
şapka 

KETİ 

• 
evı 

Arzu edilen model üzerine yeni ve tamir yapılır 

f\dres: Yeni postane karşısı No:201 
. . 4 

l-filaliahmer civarında istiklal okulu karşisında 

Asri 
Süvare . ,· Matine 

8,45 
' 

1 Teşrinisani 939 Çarşamba GÜNDÜZ matinesinden 
2,30 

iTlBAREN .. 
Türkçe siSzlU -- TUrk muslklll 

( Racanın Hazinesi ) 
Ramon nuvaro - Madge evans 

İlave: Dünya havadisleri-Ayrıca: Renkli Mil<imavuz 

Pek yakında : 

Büyük Caz 
Telefon : 250 11164 

Seyhan pamuk deneme islah ve üretme çiftliği 
müdürlüğünden : 

1- Seyhan pamuk deneme ıslah ve üretme çiftliği için Hacı Ali kö
yünde ytnidtn inşa edilecek olan üç adet pamuk kütlü anbaıile I adet 
tohum anbarı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur . 

2- Bu işin ktşif tntarı ( 78613,05 ) lira ve muvakkat teminatı (5181) 
liradır . 

3- Bu işe ait eksiltme şartnamesi, mukavele projesi , huJasai keşif ve 
metraj cetvelleri, hususi şartname ve diger vesaik müessese müdürlüğü 

ile Seyhan Nafia müdürlüğünden temin edilebilir . 
4- ihale- 11-2 nci Teşrin-939 tarihine müsadif cumartesi günü saat 

10 da s,.yhan pamuk üretme çiftliği müdürlüğünde yapılacaktır . 
5- istekliler ihale gününden laakal 8 ğün evvel bu işi yapabilecek· 

lerine dair Seyhan vilayetinden ehliyetname alacaklardır . 
6- Posta ile gönderilen tekliflerin dış zarfı iyice kapanmış ve ·mühür 

mumu ile mühürlerımiş olacaktır.Postada olacak gcçikmeler kabul edilmez . 
7- isteklilerin teklif mektuplan 4 üncü maddede yazıh ihale saatmdar11 

bir saat evveline kadar müdüriyetimize müracaatları . 

111:6 27-2-5-9 

Diş Tabibi 1 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 1 

1-- --
iş ihtilaflarını Uzlaştırma ve Tahkim 

Yusuf Hüsnü Başarır 
~~ ~Cıiden avdet etmiş ve ha~talarını kabule başlamıştır . Evini de 

~Yetıeh · .. t•· t t 11086 19-30 anesı us une aşımış ır. 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

~1 l~i~~~den avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastaları· 
al okulu karşısındaki muayenebanesinde kabul eder. 

21- 30 11087 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

~~~l~etgiin muayenehanesinde hast .. arını kabule 
'llııştır. 

Nizamnamesi 

Kararname No: 2/ l 0565 

- Dünden artan 4 

Çünkü işyerine sonradan alınıp kanuni nisabın artmasına sebep olan 
yeni İşçilerin kendi aralarından ayrıca temsil edilmeleri icap eder. 

2 inci, 4 üncü ve 6cı maddeler hakkında : 

Bu maddelere göre, bir işyeri açıldığı tarihten itibaren ya üç ay, on 
beş gün, yahut bir hafta içinde Mümessil İşçi seçimleri yapılacağından, 
bu müddetler esnasında ve henüz seçim yapılmadan herhangi bir iş ihti
lafı hadis olduğu Bölge teşkilatınca istihbar edilirse, o işyerinde seçimin 
tacilen yaptmlması ve böylece ihtilafın biran evvel tesviyesinin temin e
dilmesi cihetine gidilir. 

5 inci madde hakkında: 

Bu maddenin ifadesine ğöre Mü; tertk Mümessil İşçi seçilec<'k işyer. 
lerini iki kısma ayırmak lazım geljyor .. 

a) Herbirinde ondan sz sayıda işçi çalıştığı halde, birbirinin ayııı ve· 
ya mütemmimi v~ya müteferrii olduğu için Kanunun şümulüne alınmış 
bulunan işyerlerinden aynı şehirde olanlar. (Şekerci Hacı Bekirin Galata 
ve Beyoğlu satış şubeleri gibi). 

b) Herbiri Ksnunun şümulüne ayrı ayrı hirecek mahiyette olmakla 
beraber birbirinin aynı veya mütemmimi veya müteferrii olan ve aynı 
şehirde bulunanJar, mesela şehrin iki muhtelif semtind e kain o~up heıbi 
rinde (10) dan fazla işçi çalışmasından dolayı ayn ayrı Kanun şümulün
de tasnıf edilmiş olan ve aynı İşverene ait bulunan iki işyeri gibi. 

(Sonu Var) 8953 
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Simit .. 
Linrpol Telgraflar1 Kambiyo ve Para 

' , 1 / 11 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
1 

Pernı Santim 

Hazır 6 37 Liret 

ı---
Vadeli [. - 5 95- Rayişmark 

Frank (Fransız ) -2-95 
Vadeli m 5 84 Sterlin ( İngiliz ) -5-~ 

5 \ 72 Hind hazır Dolar ( Amerika ) 1 291 28 
1 

Ne~ork 9 13 -Frank( İsviçre) ' 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
'11939 K. Tasarruf ikramiye p)anı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

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

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 • 1000 • 5.000 ,. 
8 • 500 • 4.000 • 

16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 ,. 
65 • 50 • 4.750 ,. 

250 ,. 25 • 6.250 ,. 

435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 
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' 
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Adana Askeri Satın alma komis, 
yon undan: 

Cimıi Miktan Mu bam men bedeli },k Teminatı 

Kilo Lira Kr. lira Kr . 

Labna 12000 540 40 50 
ıPırasa 12000 480 :i6 
lspana.lc 15000 1200 90 
T. Fasulya 8000 600 40 
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.J - Yukarıda .cins ve miktarları yazılı yaş sebzelerden Lahna, Pır' 
sa U. Kanun 940 sonuna kadar taze fasulya 1. Kanun· 939 sonuna kB' 
dar alınmak ve mukaveleye bağlanmak üzere açık eksilmeye konulr11Uf 
tur. Mı.hammen bedeli ve ilk teminat tutarları liizalarında yazılmıştır. 

2 - Eksilmesi 13/1 l/939 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktı~ 
Şartnamesi her gün Adanada Askeri Satın alma komisyonunda görült 
bilir. İstekliler belli gün ve .uatta teminat makbuzlariyle komisyona 111~· 
racaatları 29- 2-7-12 11160 e 

. 

. Satılık motosiklet 
İngiliz Aryd markalı 7 ,5 beygir kuvvetinde sibaplı az kuUanılrnıŞ ~ı 

motosiklet ucuz bir fıatla acele satılıktır . fstiyenler hükumet civart11 
() 

Ulus pa1k.1 karşısında Bizim bisikletçi Necip Ôzyazgan ticarethan~İ~ ~ .. 
müracaat etsin. 11166 1-2-3-4 h~ 

Adana Belediye Riyasetinden : 

( İnşaatçılara ) 
I 

Şehirde yapılacak inşaat ve esaslı tamirat işleri Belediye Daimi. f.rı~ 
meninin 24-10-939 tarih ve 1880 numaralı kararına göre Beledıy~ -:t 
işleri Müdürlüğünde müseccel mühendis, mimar , fen memurn birine•. ~ 
ikinci sınıf kalfaların rnesuliydi altında yapılacağından bunlar~n. ik1;~ 
teşrinin on beşine kadar birer vesika fotoğrafı ve mevcut vesaıkıle I~ 
işleri Müdürlüğüne müracaatla sicil numarası almaları Jüzurr.u itan ° 
nur . 11161 29- 2 

Seyhan Orman Çevirge Müdürl~' 
ğünden: 

Orınan Enıvali Satış ilanı 1 

&ı 
Tutar b~l Muhammen vahit fiatı Mık tarı 

M3 03 Lira K1Jruş Lira ,r ______________________________ ....__________ ,~ 

Dikili kayın ağacı 281 000 2 50 702 ~ıj i 
Cinsi 

l - Hatay vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Banraz oluğu 0
' 

omdan 291 M. M3 miktarında kerestelik satışa çıkarılmıştır. 19) 
2 - Satış 23 10. l ~39 gününden iti~aren ~ 7 .. g~~n .. s~nra 9.1 l~pıl' 

perşembe günü saat 1:> de Seyhan çevırge mudurlugu bınasmda Y 

caktır. . . . . . llşıı.ı" 
3 _ Beher metre riJ· kayı nın muhammen fıyatı ıkı lıra ellı kur .. d~,ı~ 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman umum ıno bı;lf 

ğünden, Seyhan orman ç*"vİrge müdürlüğünden ve dörtyol orrnafl 

şefliğinden alınır . 
5 - Muvakkat teminat 52 lira 69 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 

11141 22 - 25 - 2 5 

··dlif~ 
Umumi neşriyat rnt1 

Macid Güçlii sı 
Ad T 

.. k .... ..,3tb8' ana ur sozu ... 


