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! M··h· bi • ! u ım r ! 
i toplantı i 
• • • • 
• • • • 
• • ! Londra : 4 ( Royter ) - i 
! Bu ak,em ahnan melQma· • 
! ta göre , Belçlke , laveç , i 
! Norveç , Danimarka , Hol- i 
! landa hariciye nazırları i 
! Pazarte•I günü Kopenhag t 
! da mUhlm bir lçt.ma ya· i 
! Pacaklardlr. i • • • 
-·-·-·-·-·-·- ·-·-·- ·-·-·-·-: 

•• 

GORiNG 
ROMA YA 
GELiYOR 
~omayı bitaraflık 
siyasetinden vaz 
geçirmeğe 

çalışacak 
VE 

ltalyayı Almanya 
Yanında harp 

etnıeğe çağıracak 

~ Paris : 4 (Raayo) - Bir lngiliz 
r~Clesinin haber verdiğine göre, ma 
~o 1 Göring önümüzdeki hafta içinde 
''" llıaya giderek Romayı bitaraflık 
"'Set• " ınden vaz geçirmeğe çalışacak 
t aı. . . 

)'ıı .rnı zamanda ltalyayı Almanya 
~ ~nda harp etmeğe çağıracaktır. 
ttttın~ Düçeyi imtina için azami gay 

lrosterecektir. 

~ingal şirketinin 
''lava Kurumuna 

yardımı 

A.~lcara : 4 (a.a.)- Zingal şirketi 
~llt~ işletmesi idare heyeti Hava 
tlıı aıt n~ bu güne kadar yaptığı 
bu"d~ bın liralık yardıma ilaveten 
ttıt,11 • sonra şirketin işleyece~i ke
~ tıtı 1 ~ lbeher metre mikabından 
~~t atı nruş teberrüde bulunmayı ka 
"tultıına almış ve !:eyfiyeti Hava 
'to,~na bıldirmiştir. 

tıı z· Hava Kurumu Genel meı
~ ı h'0 &-al şiı keti işletme idaı esinin 

hır~vacılıkımız;ı karşı göstcrdi~i 
tay ltndan dolayı şirkete muras

Yare madalyası vermiştir. 

•• 
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AMBARGONUN KALDIRILMASI 
KARARI KA TiYET KESBETTi 

RUZVEL T KANUNU BUGÜN T ASDIK EDiYOR 

V :ı.-ington : 1 (H.ad,Yo) - ı\yan 

ve mebııs:ın muhtelit encümeni bita· 
ı·aflık kanununun kat; metnini buyuk 
bir ckserİ\'etlc kabul ctmi~tir. 

Ru:ıvclt yeni kanunu .Yarın (bu
gun) imz:ılayacaktır. Hııgunden itiba 

ren h:ırp malzemesi ihracına [ha~lana 
bilir. 

Bu kaLıun 11~ muhalif reye :kar· 
~· :24J reyle tnsvip edilmiştir. Lehde 
rey veı•enleı·in 222 si dcvlt:tçi, 1 O u 
cumhuriyetçi, lH u işçi. 19 u da çift 

Cçi mebuslar idi. Aleyhde rey verenle
rinde 14 l i cumhuriyetçi. ikisi tarak 
kiperver, 29 u da dcmok.ratlardıı.ndır 

Amerika mcdi .. i S kanun~anide 
normal toplantılnrın:ı başlamak Uzere 
dnğılmı~tır. 

ı Almanlar büyük taarruz !Dahiliye Vekilimiz 
1 '"' b . f 'Yurdumuz içinde 
yapamıyac~ga enzıyor · tetkik yapacak 

Bir ihtilalden çok 
korkulmaktadır 

Pnrİ<ı : 4 ( Rad°yo ) - Garp cep· 

hesinıle kuçuk fok at şiddetli ıııUsa · 

demeler olmuslur. İki höluk Alınnn 

nskeri, Frnnsızların tnr:ıssut mahal

h·ri \ıulun:ı.n bir lepe_yi almnk için 

hucum etmiş , foknt: tnrdedilmişlir . 

:! zabit ve 9 ne· 

bUj Uk tnnrruzu Um İt edilmiyor. Çlln · 
kıı bll hal çok :ı..:-ır z:ı.vint:ı cbcp 
olocnktır . Neticesiz kalırs::ı. Alman· 
.) ada ihtilal çıkabilir . 

1 

SOVYET - FiNLANDiY A 
KONUŞMASI BAŞLAdl 

REDDEDiLEN TEKLiF 
PRAVADA GAZETESi FiNLANDiYA YE FiNLANDiYA HARI· 
CIYf. NAZiRi HAKKINDA ŞiDDETLi HÜCUMLARA BAŞLADI 

Moskova · 4 ( Radyo ) - Fin
landiya - Sovyet görüşmeleri dün 
akşam başlamıştır . Sovyet Rusyayı 
temsilen bu görüşmelere Molotof ile 
Potemkin iştirak etmiştir. Staljn gö
rüşmelerde bulunmamaktadır . 

Umumi intiba , neticenin müsait 
bir şekle bağlanacağı yolunda değil
dir. 

Pravada gazetesi , Finlandiyaya 
ve bilhassa Finlandiya hariciye na· 
zırına hücumlar yapmaktadır . 

Fin hariciye nazırı Elko gazete
cilere beyanatta bulunarak eski nut
kunıın yanlış tercümesi neticesi Pra
vada gazetesinin hücumlara geçtiğini 
söylemiştir . 

Söylendiğine gore, Finlandiya de
legt-leri Sovyet tekliflerinin üçte iki· 
sini kabul etmiştir . Sovyetlere Fin
landiya cenubunda bir üs verilmesi 
hakkında teklif ise şiddetle redde
dilmiştir. 

Müzakerelerin devam şekli hak· 
kında bir malumat alınamamaktadır . 

İngilterenin ticari 
münasebatı 

Londra : 4 ( Royter ) - lnğiliz 

ficaret nazırı Jngiİtereuin Balka.1 

devletleri ile oıan ticaret mUnnscbct· 
!erini inkişaf ettirmek Uzere mezkur 

devletlerle İngiltere arasında muza

.kereler yapıldıgını İngiltere ile Sov

.) etler arasında yapılmakta olan ti· 

caret mUzakerclcrinin de her iki tn· 
rafın da. bu mUzakerelerin memnu· 

niyet verici bir neticeye ulnşbrmak 

nrzUsundn bulunduğunu söylemi~tir . 

Vekilimizin Cenup 
bölgesini de ziyaret 
edeceği söyleniyor 

Ankara : 4 (Telefonla)-Dahiliye 
Vekili B. Faık Ôztrak'ın yakında 
meml,.ket dahilinde bir tetkik ve tef 
tış seyahatine çıkacağı, bu seyahati 

esnasında cenup vilayetlerimizı de zi 
ya ret erfeceği, bu ar ada muhtemel 
olarak da Hataya uğrnyacaği haber 
verilmektedir. -Akşarıı -

Kayseri : 4 (a a ) - D,ıhiliye ve. 
kilimiz bu gün Kııyseriye gelmiş ve 
harar etle karşılanmışlnrd ır, 

Uzakşarkta mü
him hadiseler 

Çinliler üç 
bölgeyi aldı 

Şanghay : 4 (Ranyo)- Tiyank-çin 
deki Çin kıtaatı bu gün üc geniş 

bölgeyi ele geçirmiştir. Japonlar loo 
kadar ölü vermiştir. Çinlilerin ileri 
hareketleri devam ediyor. 

~aklka: 

Bukr~~ : 4 (Rnd_yo) - Turkiye 
buyuk elçisi Bny ı ı;mdull:ıh Suphi 
buhun burayn :wdct ctmisfir. 

* 
l.ondrn : 4 Radyo} - Çckosla

vakyadn knrışıklıklar oldu. Mnca.ris-

fon alc,) hinde bu.) uk nllma.) işler yn• 
pıldı. Mncnr gn.zcte idarehanelerine 
hucum edildi. Macnr ckalli.) etleri dö 

guldu. 
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BIRYIL DÖNÜMÜ 

Taozimatı 
Hayriye! ır D 

o ~ h a l {b) r O ~ e r 
I Tanzlmatın yüzUncU yıl 

dönümü mUnasebetlyle 

yakm tarihe b•r bakıf 

B iıısekizyüz otuz dokuz yılı 
ikin = t,.şrinin üçüne tesasüf 
eden pazar günü (26 Şaban 

1255) yrni bundan tam bir am ev 
vel lst<lnbulda bir hadise cereyan 
etmiştir ki bu hadise Türkiye tari
hinin dönüm noktalarından birini 
teşkil etii ilk Osmanlı kanunu esa· 
sisi Türklerin hukuku amrnesi ve ted 
vinde ilk resmi eser sayılacak olan 
Githane hattı ogün ilan olundu. Bu 
hilttın Sultan Mahmudun son yılında 
ilanı d~ünülüyordü. Akif paşanın 

mümanaatı ile Abdülmecidin cülu 
sundan 4 ay sonraya kaldı. 

Bunun müsveddesini hazırlayan 

ve f ,tan'JuUa okuyan o umlln ha· 
ricıye nazm olan Reşit Paşadır. 

lıan m~rasimi için Topkapı sa· 
rayı İçindt'ki Gülhane meydanında 
şindilci Gilharıe hutahanesine ya· 
kın bir yerde yüksek bir kürsü ve 
davetlilere ınahsüo çadırlar kurul 
muş paJişah da meydanı yakın olan 
Gülhane köşküne gelmişti vükela, 
ulema, ümrra, erkan, gayri müslim 

cemaatlerinden gelen heyetler sefir 
ler - ki aral ırın la Fransa kralının 

o~ulların fan P ft:rıs juanvil de vardı 
- hazır bulundular kürsiye · yakın
laşmak için dalgalanan büyük bir 
kalabalık meydanı doldurmuştu. Ha 
zır bu'unanlar içi nd~ sonrcldaı vaka 
nüvis olan ve Luıfi Tarihi adlı ese 
ıi ile m·ıru1 zat del bıılunuyordu . 

' 
ATA TÜRK iHTiF ALi 
Mekteplerde nasıl yapılacak? 

Maarif Vekaleti Ebedi Şef AtatUrkUn ölOmlarlne rastlaynn 
acı gUn ve acı anın yıldönUmU olan 10 lklncıtefrln 1939 Cu
ma gUnU saat dokuzu beş geçe yurdun har tarafında yapıla

cak olan tazim ve ihtiram Jh 
tifallnln mekteplere alt otan 
pr.ogrammı alAkahlara ta11nı 
etmlttlr. Mekteplere alt olan 
programı yazıyoruz : 

" 1 - ihtifal, müessesenin bü 
tün mensuplarını istiap edebilecek 
bir salonda yapılacaktır. Bu büyük
lükte bir salon mevcut değilse top 
lantı gruplara bölünebilir . 

2- Toplantı yerinin veya yer
leıinin münasip mahalline Atatür. 
kün bir büstü veya bir fotoğrafı 
konacak ve bu köşe Türk. bayrak· 
farı ve çiçeklerle süslenecektir. 

3- Toplanlıya müesses! amiri 
reislik edecektir. Toplantı gruplar 
halinde yapılıyorsa tali gruplara 
reislık edf"cek zatlarla iştirak ede 
cek müessese büyüklerini müessese 
amiri a}ıracaktır . 

4- Tam saat 9,05 de , vazifeli 
kılınacak bir zat, Atatürkün o gün, 
o dakikada ö!düğünü kısa ve v~ciz 
bir ifade ile haber vererek hazır 

bulunanları ayakta beş dakıka say 
gı susmasına davet tdecektir. 

5- Susmanın sonunda bir mu· 
allim tarafından Atatürkün hayatı, 

m~mleket ve millet için }aptığı bü 
yük h;zmetler hakkınd~ kısa bir 
hitabede bulunacaktır. 

6-- Hitabeden sonı a aynı mu 
allım veya başka bir zat tarafından 
Milll Şd lnönünün, Atatürkün mu 
vakkat kabirlerine tevdi eJilJiklcri 
gün mtliete hitaben neşrettikleri be. 
yanname okunarak , merasime niha· 

Belediyelerin 
gelir kaynağı 

Bu yolda tetkikler 
yapılıyor 

Dahiliye Vekaleti, belediyeleri 
mizin variddt kaynaklarının ğooden 

zeçiıilm~si işine devam etmekt~ . ' 
bır taraftan da hazırlanmış bulu-
nan belediyelerin gelir kanunu üze· 
rinda etüdlt"rİne deva 11 et mekte-diır. 
Vekalet, belediyelerimizden varidat 
kaynakları hakkında bazı malumat 
istemişti u malı'.l ·nat da peydeıpey 
gelmekte ve tetkik olunm:ıktadır. 
Gelen malumatfa belediyelerimiz 
belediye hududu dahilinde yol ver· 
& isi verenlerin Sa) ısını, 1 unlardan 
kaçının nakdi ve kaçının bedeni şe 
kilde mükellefiyetini } aptığını, bele
diye hududu dahilindeki otel sayı 
sını ve bir sene de Lu otellerde ka· 
!anlarla otelcilerin bir senelik gay 
risafi kazanç miktarlarım, tenvirat 
ve tanzıfat vergisi alınmamakta olan 
resmi binalar sa} ısı ile bunlardan 
vergi alındığı takdirde bir SPnede 
tutNınm kaÇ lira olduğunu, bf"le· 
diye hududu dahilindeKİ orman , 
tarla, LaR-1 bahçe, koru, çayır ve 
meralardan senede a 1ınan arazi ver
gisi miktarını, bdediye hududu da· 
hilindeki harmanların adedini bele-

' 
- Gerisi dördüncü sahifede-

Lik maçları 

Bu gün başlayor 

Beden Terbiyesi Genel Direk· 
törlüğünce musaddak prograına 

göıe bu gün futbol lilc maçhırı baŞ 
lıyor. 1ık maç Adana idman Yurdu 

1 ile Torosspor kulüpleri arasınd8 

dır. Bölgemiz spor kulüplerine bJ' 

şarılar dileriz. 

A tıcıbk federasyonu 
ba~kanı şehrimizde 

Beden Ter biyesi Genel Direk· 
törlüğü Atıcılık Federasyonu Saf 
kanı Atıcılık mütabassısı Bay Hakk1 

tetkik seyahatine çıkmış ~lııp lslaır 
bul, lzmir ve Me1sin bölgelerini tef· 

tiş ederek şelrimize dün gelmiştir· 
Bay Hakkı böl~emiz ahcılık işleriır 
de alınmış otan bütün kararlardı" 
ve ;şleıden son deıece memnun k•1 

dığını ve bilhassaı MiUi Mensucat 

fabrikasında açılan hususi atış poli· 
gonunu• takdir etmiştir. 

Atıcılık f~derasyoou başka"' 

1 

Valimizi de ziyaret etmiş \-e yli~ 
sek alaka ve yardımlarından dolaf' 

teşekkür ettikten sonra dün öğle· 
1 den sonra Milli Mensucat fabıik8 ' 

sınd:ı yapılan atış'ara riyaset etrJ'IİŞ 
ve atıcılık ajenı ve abcılık kuliib0" 
müz idarecilere yeni yapılacak pı 1 

gonlar hakkında planlar üzerin 1 

tetkikat yapmışlardır. Şimdiye k3 

dar alınmış olaıı bütün tedbirkrdell 
memnun kalan federasyon başk3~~ 
bütün bölgemiz idarecilerini tebrl 

ederek dün öğleden sonra tekr
3
' 

Mersine avdet etmişlerdir. 

Acemi şoförün elinde 

r~G~-,-z~--L~.~~~~~~~~~~~~,Mağz~aragıre~ 

Almanyada gizli olarak ça~şan i s T A :-:.n adamı~ c~nin ka 1 otomobil 

işte Reş, t pilşa b • ı zaı ın ifade· 
siyle Gulh rn~ hattını "3avt i bülend 
ve Selıka i alemp ·send,, ile okudu. 
Kurbanlar kı>silip toplar atıldı şen· 
likler yapıldı hatta sonradan da ilan 
giinünün her yıldö ıürnünde kandil 
ler yakılması v~ okunan yere bir 
mermer direk dikiierek üzerine bu 
hattın su '"etinin kazdı nim ası düşü· 

nüldü saray içinde haik kolayc~ zi 
yaret dip göre niyeceği için abide 
oin Beyazit mf"ydanına rekzi tekar
rür etti fakat soara lan vazg~çildi. yet vetilecektir , ., 

bir radyo istasyonu bulundıığuncJan GÜNÜN MEVZUU _-ı pı dışarı atıldığı manasını çıkarmak 
bahsedildiğini işidiyoruz. tadır. 

"Alman hürriyet partisi., adı al 

tında gizli bir teşekkülün Alman 
gizli hürriyet partisi namını verdik
leri b11 islasyonda sun günlnde he 
yecanlı bir ha Ji5e geçmiş olduğu ha 
1-er verilmektedir. 

İngilizce Nıyuz K•onikl gazete
sinin yazdığına göre, Lıu istasyon 
son defa Köln şehrinin ortasından 

neşriyat yaptığını ilan etmekteydi. 

Amerıkalı gazeteci Nıkerbokerin 

yaptığı ifşaattan bahsederken bırden 

Lire susmuş\tı. 

Bir kapının şiddetle açıldığı du 

yulmt.ış ve besbelli birisi zorla içeri 

girmiştir. 

Müteakiı: üç dakika içinde bir 

kavga olduğunu anlatan gürültüler 

işitilmiştir. 

Ondan sonra kapı tekrar şiddet 

kapanmıştır dinleyiciler buncJ~n içe 

Zira az sonra spiker tekrar mik 

rofonunun önüne gderek nefes ne 

fes şu sözleri söylemiştir. 

- Teknik atızalar yüzünden 

neşriyat inkıtaa uğradı . 

Nryuz Kronik! ~öyle di)or : 

N~şriyat Alman halkı tarafından 

işitilmemesi için Alman telsiz mü· 
tehassısları tarafından karışlırılmağa 

çok uğraşılen bu istasyon bazan bir 
tek neşriyat esnasında mÜtf'addit tul 
mevceler değiştir)lmektedir. 

Ş f:' hrimizden. btkside çalışarı !4 

fo' numaralı otomobil ehlıyetsıı şo j· 
• .Al' 

lerdeo Halilio idaresinde dün 
ı.:eJl 

din Paşa caddesinden grçer 
gı' 

yolu .ıu şaşırarak dükkanlara 11 

miştir. Ayni zamanda bu o •O ''
11 

bir kaçda merkebe çarpmıştır. 1 
ob' 

Şoför yakalanmış ve otoıll 

müsadeı e edilmiştir. 

M~vh1d 

1 

Spiker Nazi liderleıinin 'tlemle· 

ket haricind1::ki paraları hakkında 

. 5ııiP 
Uı fa Mebusu merhum ~ıı pr 

Ursavaş ruhuna 5 lkıncıtf'Şrın rfle~' 
zar günü saat 9 da Uıucarnıde 

------·--·-----------------.: lud okunacaktır. 
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abone şartları 

l2 Aylık 
6 Aylık 
3 A, lık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

Dış memleketler ıçın Abone 

bedeli değişme7. yalnız posta masrafı 
taınmedilir. 

2 - llfinlar içın ıdareyc müra
caat edilmelidir . 

........... E::Ji~-.......... 

~SKOVA INTf BALARI 

Sovyet d·yarında 
.. ' on gun .•• 

-
e ovyet ittihadiyle uzııktan bi 
~ le alakadar olanlar, "Vox,, 

. u tanırlar: Vox, Sovyet 
llth 1 adiyle yabancı memleketler ara 
111lda kültür münasebetlerini takviyt! 
~ltnek için kurulmuş .bir teşkilattır. 
8u defa Moskova'da büyük bir zi
:~at sergisinin açılması münasebe. 
l
1
Ylc bu müessese, bu sergiyi gös 
trınek ve aynı zamanda Sovyetle
tın d" d ığer sahadaki başarıl~rı hakkın 
a bir fıkir vermek maksadiyle bir· 
~ok tt . nıemleketlerden heyetler davet 
V ltııştir. Oslo konferansında iken 
~O)(' un davetiyle kalabalık bir Bul· 
d ~ heyetinin de Moskova 'ya uğra· 
n: tan sonra bu konferansa geldiği · 
lık 0irenmiştim. Oslodan avdet et· 
tt~tn sonra Ziraat Vekili Muhlis 
b llıcn'in reisliği altında bir Türk 
ij:Yctiyle birlıkte Moskova'ya gitmek 
ba~te, benim de davet edildiğimi 

er aldım. 

it :ilhakika davetin yapıldığı gün 
~~Ilı u davetten haberdar olduğum 
•ti an arasında cereya neden hadi
~ott, bir gazeteci bakımından, Mos 
tı. Va ziyaretinin cazibesini arttırmış 

)t\IBinaenaleyh bu daveti memnuni 
lÇıpt kabul etmekle beraber, heyet 
laldan~ da yola çıkıncıya kadar az 
~Ordı, Ziraat sergisi kış için kapanı· 
bu U Sonunda } etişebilmiş isek, 
la~lı, l 5 birinci l«>şrinde kapanması 
•a ttlaştırıldığı halde havaların mü- j 
~Uıı ~iması dolayısiyle, serginin onk 

P adar uzatılmasına boçluyuz. 

•trı.· i~hakika Türk heyeti Moskova 
ı 1:1ıs10• • 
!lal'! 1 zıyaret eden sonuncu ya. 

•Cı h 
llıa d eyet olmuştur. Sprgiyi anlat 
l ~ a u1~ n evvel, Sovyet diyarında 
''llıi • heyeti hakkında gösterilen 
•~ trıtnı ınisafırperverliği ve bu kom
'lıfa~trıleketi ziyaretten rıe derece 
ltrj e ettiğimizi kısaca rınlaımak 

~llııı Ilı. Misafirperverlik Sov}et hal 
~)b ~ki bir ananesidir. Binaena

ı~1 taı~s~o' a'da iyi hı ~ılar acağı
ının ediyorduk. Fakat heyet 

Türk sözü Sahife : 3 
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L ~ 

Alsas üstünde Almanların 
hava faaliyeti başladı 

Alman topçusu 
şehrini 

bir 
dün 

Fransız 
döğdü 

hudud 

Almanlar bir 

Pnris : 4-( Radyo )- Dun bU{Un 
faali.} e t temnmilc h:ıvnyn inhisar 
etti .• Alman: keşif foyyareleri Juçuş· 
lnr yakmışlardır. 12:Aimnn toyynre· 

:sinin Fransız toprnklnrı :u tundeki 
keşif .. h:ırcketlcri .. Frnnsız -r :ı.vcı: toy_yn
relerinin hnvnlnnmnsile ;vnrıdn"'1rnl

mı~tır. 

Doyçlandın tevkif 
ettiği vapur 

Ametİkaya iade edileli 

Londr a : 4 ( Radyo ) - Doyç. 
land tarafından zapt~dilen ve Sov 
yet limanına götürüldükten sonra ı 

oradan da Alman limanlarına doğru 
sevkedilmekt~ olan Çitiy of flint 
adlı Amerikan gemisi Norveç deniz 
mabmatının emrile tevkif edilerekl 
Cuma günü öğleden sonra yanında 
1 O harp gemisi olduğu halde ve · 
Amerikan bayrağı çekilerek Ame 
rikaya iade edilmiştir. 

Geminin Alman ta~·fası tevkif 
edilmiştir . 

hakkında gösterilen ca~danr kabul 
mutat misafirperverliğin hudutlarını 
aşarak iki memleket arasındaki dost· 
luk namına candan tezahür mahiye
tini almıştır. 

Bu. pek tabii olarak heyeti teş 
kil edeıı zevatın şahıslarından ziya 
de Türk milleti hakkındaki samimi 
duygunun bir ifad,.siydi. 

Bu müstesna misafirperverlik 1s· 
lanbu: limanında nihayetlendi. Ode· 
sa, lstanbul ve Pire arasında işliyf'n 
yeni ve konforlu Svanetya v.apuriyle 
Birinciteşrinin on dördünde hueket 
ettik ve yirmi dört saatlik bir yolcu 
luktan sonra Odcsa'ya çıktık. Heye
ti karşılam~k iizere, Odesa'nın hü· 
kümet erkanı vapura gelmişlerdi. 
Akşama kadar Odesa'yı dolaştıktan 
sonra gece eksprese bağlı hurnsi 
bir vagon ile Moskovaya hareket 
ettik. Vox'un müdür muavini bize 
refakat ediyordu. 

Odesa ile Moskova arasındaki 

yol otuz atı saatte katedilir. Mos· 

-Gerisi dördüncü sahifede -

Fransız vapurunu batırdılar 

Almnn • topçu"u 'Frtııtsız hudut: 
şehri 'ol:ın Forbeh'i: bonıbnrdımnn 
etmiştir. Tohrilınt:vnrdır~. 

Almnn• tnyyort leri Al-.n~: Ustundc 
de buyuk'bir uçuı:ı .}&ptılnr. Alnıan

iar dun Bnul ndında bir Fransız ti
caret gemisini At:laniiktl' babrdılnr. 

Yolcuların bir kı mı kurtarıldı. 

Çörçil Pariste 
temaslar yaptı 

Londra : 4 (Radyo)- Çörçil 

perşembe gunu Parise giderek 

Fransız bahriye nazırı ile alınacak 

tt"dbirler hakkınde görüşmüştür 

İngilterenin yaptığı 
harp levazımı siparişi 

Londra : 4 (Radyo) - Harp 

levazımı nazırının beyan ettiğine 

göre, lngiltere hükümeti ilk hamle· 

de 110 milyon lngiliz liralık bir 
harp levazımı siparişinde bulun 
muştur. 

TARİHTEN 

Reşit 

İsviçre - İtalya ara~ında 
bir anlaşma yapıldı 

Roma : 4 (Racl)o) - lsviçre 
yolcularının ltalyada büyük kolay
lıklar görmesi için lt_alya ile fsviçre 
aras.ında bugün bir anlaşma imza 
lanmıştır. 

Onuncu yerli mallar 
haf tası hazırlıkları ' 

Her yıl olduğu gibi ~u yıl da 
12 birincikanunda onuncu yerli mal 
lar Vt'! tasarruf haftası Başvekilimi
zin bir nutku ile başlıyacaktır cko · 
nomi ve arttırma kurumu· haftanın 

manalı ve canlı bir ikfoıat bayramı 

halinde kutlanması için hazırlıklarına 
başlamıştır kurum bayramın devam 
e!tiği müddetçe ha1kımızırı üzüm, 
ircir, fındık, elma portakal, kaysı 

ve yurtta yetişen rneyva yemişleri 

yemeleri için lüzumlu tedbirleri al
maktadır. 

Dahiiiye vekaleti de hafta için 
hazırlıklara başlamalarını vali ve 
kaymaknmlara bir tamimle bildirmiş 
tir. 

YAPRAK;LAR 

Paşa 
l )e\ lct ve milleC mcselelerindc.Reşi(Paşn son el, r~ ccdc:hnc;..,nstı:l>oğru. 

luguna knnnat getirdiği icranÇ \'e~islahnt ın tntbiknt snh:ısrnn geçmesi için 

elinden geleni Lll.) tık bir-ccsarctle"ynpmnk{nn çekinmezdi. Heşit;Pn nnın hu 

ı;eci, e!':ini belirteı(aşagıdaki~sntırları .Ahılııı·rnhnııın ~~ı-cf (~'l'nı-ih mU:;nhnlıc · 
leri, sn.yıfn lOli ) dan oldugunu'"nnlıyonız: 

" Sultan Mecit mUmaşatknr giirUnmckle:ht'relwr Reşit Pnşnnın bitip lll· 

kenmeyeıı rnnnlığındnn ve mnru7.ntı hnkim:ınesindcn ve dediğini yaptırmnk 
için nev ,nmn icbnrntındnn _kclal gctirmcge • bnşlnmıştı. Esbnk" serkurt>nn:ı iucı 

Ali Pnsn merhum nhdi acize nakletmişti ki ~arnyn veni girdi~i gençlik e.' · 
ynnıırıdn hırkni snndettc halvet olduğu bir gUn dairei mUbnrekcnin nrka t.l· 
rnfınn doğru yUrUJUp padi~nhın:n0lıynr:ık:vc hu nclnmın'clindcn beni kurlnr 

diye cennbı resultı kibriyayn niynz ederek basını ·dll\·:ırn vurduğuna görmlls 
derhal çekilip ''nkın.) ı bııyUğUnc,hildiyc ctmi , bir dnha ö.,·le her:ycrc sokulnın· 
ını kendisine eskiden:fenhih e.dcmişlcr· 1 lncı Ali Pnşn bunu hika~c cyJe• 

dikten sonrn:hilaharn-.:ınlndı_ııın nazaran paılişnhın hnlfı için du:ı cttigi 

Reşit Pnşn mi)'•u 
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AVRUPA MEKrUBtJ 
RA.DYO 

Hö1:Der'ün 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RA DYO otFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

AN KARA RADYOSU 

Senelerdenberi Hitlcrin etrafm 
da bulunan ve ~Alman şefi lehine 
lngiliz yüksek sosyetesinde prppa 
ğanda yapmış olan Mis Urtit~ Mit. 
ford kendisini zebirlemete te~eb
büs etmiştir. 

Lord Redestal'in kızı olan Mis 
Mitford halen Münihte bir hastıne
Je yatmakta ve bu hadisenin se· 
bebi hakkında ibüyük bir ketümi -
yet muhafaza edilmektedir. Ancak 
Mis Mitford Hitler ile fgörüştükten 
sonra otel~ çok sinirli dönmüş ve 
ertesi günü otel müstahdemleri ken 
disini yarı ölü bir halde bulmuşlar 
yapılan muayenesi neticesinde genç 
kızın kenjisini veronal ile zehirle· 
miş olduğu anlaşılmıştır. 

Mis Mitford hastanede Hitlcrle 
kavga ettiklerini ve Alman şefinin 
lngilizleri tahkir ettiğini anlatmıştır. 
t:Ju hadise genç kızın intiharına se

bep olarak gösterilmektedir. 

HlTLERIN YEGENf 

Hitlere çok yakın münasebetle . 
re malik ~bulunduğu yeğeni Grct 
Robal'in de 1930 senesinde taLan
ca ile lnt ı har etmiş olduğu malum
dur. Cenazesi Viyanada gömül· 
müş, Hitler de gizli olarak cenaze 
merasiminde huır bulunmuştu. 

Bu kere intihar ~den Mis Mit· 
ford, LorJ Redestal'in altı krzmdan 
biri iir. S.uışın uzun boylu, ve ol
dukça güzeldir. Hitler ile :şahsi ra
bıtalara ma1ik olan : Mis Unity Va
lkri Mitford hemen her yerde Nö
remberg kongresinde, Avusturyanın 
ilhalcından sonra Viyanaya girilir 
lcen ve daha bir çolc yerlerde hep 
Hitlerin yanıbaşmda görülmüştü. 

Mis tMitford 1935 senesinden 
sonra hemen her yerde Mazilere ve 
şeflere karşı duyduğu sevgiyi açık 
ça bildirmekteydi. 

ÜÇ HEMŞiRE 

Mis Mitfordun meşhur 1ana}i 
adamı Gines'den dul kalmış olan 
büyük hemşiresi Kiana, Münihte 
nasyonal sosyalist lideri Osvald 

Belediyelerin, 
gelir kaynağı 

- ikinci sahifeden artan -

~i;e 'hududu dahilindeki mebıniden 
kac..ının yangın sigortası yaptnmış 

olduğunu, sigorta bedelinin tuta,ını 

belediye hududu içinde ytnilecek, 
içilecek maddeleri imal eden, umu· 
mun yeyip içmesine ve yahp kalk· 
masına , temizlenmf"sİne, eğlenme

sirıe mahsus yerlerde çalışanların 
sayısını, belediye hududu dahilinde 
ve bir senede kapalı zarf usuliyle 
yapılan arttırma eksiltmelerin mik
tarını bildirmektedirler. 

* 
Mis Mitford kendisini öldür
mek istedi; şimdi Münih'te 
bir hastanede yatmaktadır. 
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12.30 Program ' ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

ile Hitleıin de huzuriyle gizlice ev
leninceye kadar kendisini Almanya· 
mn her yerinde takip etmişti. 

Diana ile kocası İngillereye dön· 
müşler ve göğsünde gamalı haç ile 
gezen Mitfordu da birliktft götur· 
müşlerdi. Fakat bir gün göğsünde 
gamalı haçiyle Hayd Parkta gezer
ken bir fngiliz üzerindeki nişanı 
sökmüş ve böylece ~aralarında bir 
kavga çıkmıştı . Bu hadiseden sonra 

D. D. Y. işçilerine verilen 
30 kuruş munzam Ücretler 

Maliye Vekaleti , devlet demir· 
yolları depolarının bulunduğu istas 
yonlar dıŞında gece ateşçiliğinde 

veya pompacılığında istihdam olu· 
nan cer müstahdemlerine ve şube· 

leri mmtakası dışında muvakkat 
vazife verilmiş yol çavuş ve amele 
lerine verilmekte olan 30 kuruş 

munzam ücretler: harcirah mahiye 
tinde kabul etmiş ve bu ücretlerin 
kazanç, buhran ve muvazene vergi· 
sinden muaf tutulmasım kararlaştır · 
mıştır. 

Sovyet diyarında 
•• ongun 

- Üçüncü sahifeden a,tan -

kova'ya vardıtımız zaman başta 
Vox'un müdürü Smirnaf ve Türkive 
büyUk elçisi Haydar Aktay olmak 
üzere birçok Sovyet ve Türk dost· 
lanmız tarafından karşılandık. Mos· 

kova'da geçirdiğimiz bir hafta ka
dar zaman pek iatıfadeli olmuştur. 

Ziy&retin esas hedefini teşkil eden 
sergi için dört gün tahsis edil mi' tir. 

Dört ğün d;ğiJ kırk güe dahi 
iİdilse bütün teferJualiyle görülme 
sine maddi imkan olmıyan bu mu
azzam sergiyi başka bir yazı ile an 
latmıya çahşacagım. Sovyet · ittiha· 

dının diğer sahalardaki başarıcılığı· 
nı tebarüz ettiren eserlere gelince, 
bunlar arastnda bilhassa Moskova
Volga kanah Moskova Metresu ve 
Sovyetler sarayı dıkkate layıktır bu 
büyük abideler karşıstnda her Sov· 
yet vatandaşı haklı bir gurur duy
duğu gibi bsr " yabancı da an(~ak 

hayranlık hissiyle mütehassıs olabi 
lir. - ·Ulus-

A.Ş. ESMER 

Mitford ' tekrar Almanyaya avdet 
ederek ' Alman tebasına kabulünü 
rica etmişti. 

Garip bir tesadüf lLord Redes· 
ta lin d iğer bi r kızı Mis Jezika da, 
sol cenaha mensup iken, baba evini 
terkederek, lspanyaıia kızıl milislerle 
birlikte dövüşmekte olan yeğeni 
Dsnoud Romilinin yanına gitmiş ve 
bir müddet sonra bu gençle evlen· 
mişti . 

---- -----

Adana ikinci icra 
memurluğundan: 

Mersinde Mehmet Emin Tez ve 
oğulları Kollektif şirketi vekili Ke
mal Çelike ( 257 ) lira ve masarif 
borçlu Adanada Müslim apartıma · 
nı civarında Alman teba.:ısından 

komisyoncu ( Ereh.Hayer } in işbu 
borcundan dolayı tebliğe verilen 
18- 9-939 tarih ve 3912499 nu. 
maralı ödeme omri borçlunun ika· 
metgah ı meçhul bulunması hasebile 
tebliğ edilemediğinden bu kere teb 
liğatın ilanen icrasına karar veril· 
miş olduğundan tarihi ilandan itiba· 
ren yirmi gün içinde borcun öden 
mesi veya itiraz vukuunda yine mez 
kür müddet zarfında dairemize bil
dirilmasi borçlunun malumu olmak 
üzere ilan olunur. 11 17 5 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

12.50 TÜRK Mü ZIGI 

Müzikli Yurd Panoraması. 
Okuyanlar ; Ankara Radyosu 

Küme Okuyucuları . Üç Kemençe, 
Tanbur ve Saz refakatile. 

idare Eden: Mesut Cemil. 

13 30/14.00 Müzik (Küçük orkestra 
Şef : Necip Aşkın) 

18.00 Program 

18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 
ve Meteoroloji Haber!eri 

18.25 Müzik (Radyo Caz Orkest· 
rası) 

19.00 Çocuk S.ıali 

19 30 Türk 'ffiuziği (Fasıl heyeti 
20.30 Konuşma (Türk Tarihi) 
2v.45 Türk müziği 

Çalanlar : Vecihe, Reşat Erer. 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 

1 - Okuyan : Sadi Hoşses 

21.30 Müzik ( Dans Müziği -
Pi.) 

22.00 Memlekcl saat Ayarı, Ajans 
haberleri 

2'.l.15 Ajans S pcr Servisi 

22.25 Müzik (Cazband - Pi.) 

23.~5-23. 30 Yarınki Program ve 
Kap ınış. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü açık, 
hava hafif rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 24 dereceyi bulmuştu. 

AI:SARA'Y TAN Sinemas; 
s ı NEMA s ı N o A _ Bu Akşam 
~lYl /A\lk~am 

Göreceğiniz , Bütün Gençliğin 
Rüyas ını Tekmil Kalplerin Hülyasını, 
Hep G önüllerin Arzusunu Yeışatan 

GINGER ROGERS 
DO G LA S FAIRBANKS Jr. in 

Şahaue Temsilleri 

SEVDA 
KAMPI 

T Ü R K Musikisinin Güzel 
Parçalarile süslü Nefis, Nükdeli 
ve Çok güzel bir film olarak 

Gört!ceğiniz 

i-·-·Ali Babanın-~ 
1 MİRASI 
-· - - ~- ·TÜRKÇE SÖZLÜ· 

AŞK .. . MUSIKi ... GENÇLİK ... ve.. Büyük Şark Filmini Sunuyor· 
GÜZELLİKLER . ... ŞAHESERİDİR ("l t 
iLAVETEN : En Son DUnya 1 ave en: 

Haberleri DUnya Hadisatı Haberıerl 

v;::. 1 y AŞASIN AŞK 1 v;::d. l 
{TÜRKÇE SÖZLÜ) ABDULVAHAP ve ( ARAP A ARKILI ) 111 6 

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

SEVDA KAMPl-KEŞIF ALAY! ALI BA.BA - Kalifornia Hayd~ 

' 

t. 

b 
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Yeni 

Bayanlar 
Açıldı 

Dikim Evi 

' ı __ A_s_r_i_ -sı-. n_e_m_a_d_a __ 

Necmiye Mutdoğan 1 erzi : 
\'~Rl: Mahkemeler arasından g eçen caddenin 

Üzerinde 33 Numaralı Ev. 

\ Geyim meraklısı Sayın Bayanlar elbiselerini Avrupadan husu.si suret. 
~c getirtdiğimiz modellerden seçecek1er, keseye en uygun bir ücrel mu· 
aöılinde büyük bir dikkatle hazırlanacak olan Son derece zar•f elbise 

~t tuvaletlere sahip olacaklardır. 
4- 5 -7- 9 - 11 - 13 - 15 - 17 11174 

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

Bu akşam 
Süvare Matine 

2,30 8,45 

Türkçe sözlü - Türk musikili 
Ramon nuvaro - Madge evansıo şaheseri 

( Racanın Hazinesi ) 
Ahenktar bir musiki - ince müessir bir aşk mevzuu 

Yüzlerce kişinin alkış. \\lfanlatı içinde devam ediyor 

Bugün gündüz matinede: iki film 

Yazıhane nakli 
Racanın hazinesi-Öldüren At r 

Telefon : 250 11164 ıı __________ ......; 

I' 

I! 
A.vulcat Macit Güçlü ve Abdullah 1 ürkucu yazıhanelerini Abidinpaşa 

11 

caddesinde Namık Kemal mektebi karşısında doktor Melik apartımanı· 
llııı alt katına nakletmişlerdir . C. "-....._ ___________________________________________ __ 

lialkevi reis!ig" inden ı 
~ ' 
0toğraf l<ursu kayıtla- j 

~lfla başlandı . 

. 

.Sayın abunalarımıza 
Ev de~ı,urma mevsimi 

oldujiundan tevzi alla yanhf · 
116a mahal kalmaması için 
yeni ta~nndıOmlz evin adre 
sini ldarehanemtze bildir· 
menlzl rica ederiz. 

TÜRK sözO 

R. C. A. Radyoları 
ı d • g e 1 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo 

19 
________________________________________________ ....,. r() ~vimizde umumi ve nazari bir 

1 
10~t eı fçılık kur su açılacak tır. Kur. 

ı.~ devam dmt k istiyenleı 111 en aşa 
" () t Ok ' a mektep son sınıfına kadar 
~muş olmaları şarttır. 

~a 'J Şart ı haiz olanlar ın bir hafta 

11 tfıoda evimize müracaatla adla· 
ıı~ kaydettirmeleı i ilan olunur. 
biı/ı.rsun başlayacağı gün ayrıca 

lı ılrcektir. 11172 4-5-7-9 

T. c. Ziraat Bankası 2 No: 1 Yeni çıkan kanu r. ve nizamlar 1 
li Çirçir ve Prese Fabrika- -----

l\d 
~ ana sulh huk uk muha- ı 
attı . 

esı satış memurluğun-

dan: 

~i ~Adanada mukim Ganime ile ter 
Lı ehrnet Ihsan ve telgraf memuru 'lay . 
t18 rı vesaatçı Rızanın şayian mu· 
~~ 11 ' 1 uıf bulundukları eski debakha 
h lll ahallesinde şeftali sokagın~a 
"'il k l adastronun 135 parsel Ada 
fı~lıınarasında kayitli şarkan yol 
~ ...... ~ l en garben 30-135 arsa ve 
tılj l 35 ev ve cenuben yol ile çev 
'•t 11

htan1 ve fevkani bulunan oda 
1 hrrı·ıı h . . 1 . 

•tı anenm şuyuunun ıza e~ı 
ltlil b 

~~ e de ı "e mezat salonunda 
~dıf teşrini evvel-939 tarihine mu 
Ilı~ . _salı gününde muhammen kıy 
tııa~rıın Yüzde yetmiş beşini doldur 
la;ıbhş olduğundan en çok arttıranın 
~ a tıdu baki kalmak üzere en faz 

tttır cın 'h 1 . k . . . k 1 ~~, a ı a eı atıyesı ıcra ı ına 

•a11i ~dan talip olanların 9 tt-şrini 
~ııııu 39 ta,ihine ınüsadıf perşenhe 
bıı~lık saat 8 30 12 yüzde yedi 
lııt~ Pey ab;asile hirlikte belediye j 
~ıı ati salonunda hazır bulunmaları 

cı unu r. 

26-5 11147 

sındarı: İş İhtilafların1 Uzlaştırma ve Tahkinı 

Koza çı:kmeye başlayacağımız· 
dan ilan tarihinden itıbaren on gün 
zarfında Klavland çi~idi olan müş· 
terilerimizin çiğitlerinı kaldırmaları 

bu müddet zarfınd a kaldırmayanla· 
rın çiğitlerinin sa tıl; CPğını ilan ede· 
rız. 

3 - 4 - 5 11171 
. 

1 Bu gece nöbetçi eczane 
Y enipostane civarında 

Fuat eczah;:ı,n esldir 

-----
İ skenderun günırük mü
dürlüğünden: 

İskenderun gümrüklerir.in ihti. 
yacı olan vazıhane ve yazıhane kol· 
tuğu gibi hepsıne (1336) lira kıy 

n:et takdir edilen mefruşatın yaptı

rılması açık eksiltmeye konulml'ştur. 
Mobilyanın Şt'kil \oe şeraitı ko· 

mis) ondadır . İhale günü ı 6-11-
939 perşembe gunü saat 10 dadır. 
fsteklilerın muhammen kıyrnetın ilk 

\ 
teminatı o'an 102 !ırayı 1skende· 
ıunda Haş M .ı dürlük vezııesıne ya· 
tırmaıarı ve mukabİ inde alacakları 

meıkbuzl,ı ihale günü Baş Müdürlük 
binasında Sa ı ınolma komisyonunda 
hazı r Luıuıı .. c1ları. 11176 5-9- 12 

N izamnamesi 

Kararname No: 2110565 

- Oünd en artan 

15 inci madde hakkında : 

Seçim Mazba tası için bi r n uayyen şı-klin tt-sbiıi Türkiyedeki işyer!e 
rinin bir çoklarında biiyük güçlüklt-ri mucip olacağından seçimin icrasın ı 
ve neticesini mümkün oJduğu kadar Nizamnamenin işbu maddesinde ya 

zı lı tarzda belirten herhangi lıir şekilde Mazbata yapılmasının o işyerin 
deki işçiler ve işverenle ı in kabiliyet ve seviyelerİrJe göre serbe>t bırakıl
ması muvafık o'ur. 

18 nci madde hakkında: 

Bu lüzum tahdit ve tayin edilmemiş olduğundan kadrosu ve vazifele 
ri miisait olan Bölgelerde mümkün olduğu kadar fazla işyerindeki se. 
çimlerin bi r memurun nezaret ve murakabesi altında yürütülmesi fayda
lı ve müreccah görülmüşfür. 

24 üncü madde hakkında: 

Bu maddP.de yazılı Birinci Mümessilin ve } ah ut or.un l ulunmadığı 
zamanlarda vazifesini görecek oi rn diğer bir Mümessilin evvelki Mürr.es· 
sillerden bir farkı veya ımtiyazı mevcut olmayıp bu işçinin ayırt edilme
sinden maksat münhasıran uzlaştırma işlerinin dülgün surette yü Ü fölme 
sinin temininden ibarettir. 

26 ve 27 nci maddeler hakkında : 

Kanunun 77 inci maddesinde tarif olunan ve işbu Niz3mnameye nıev. 
zu teşkil eden kk >aşlı veya toplulul<ta ış ıhtilafları ancak Kanunun Ceza 
faslında yazılı muayyc::n ceza müeyyi<lelerine bağlı bulunmıyan ve İşveren 
veya lş~eren Vc::kilı ılı bir v~ya bir ço.< işçiler arasında herhangı bır şekle 

(Sonu Var) 8953 
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• 
Sahife : 6 Türk:sözü 5 Teşrinisani 9~ 

Adana Borsası Muameleleri Seyhan Orman Çevirge Müdürlfr 
1 

ğiinden • 
PAMUK ve KOZA - • 

CiNSi 
KiLO FIATI Orrnan Emvali Sahş ilanı 

En az En çok 
Sahlan Milc:dM 

K. s. K. s. Kilo 1 Tutar bedel 
Koza 6,5'0 7 

~ Mıktan Muhammen vahit fiah . J(ufll 
Ma. par1afl • - 10 Cinsi M3 03 Lira Kuruş Lira 32 ,,::;/ 
Ma. temizi 28 

,_ 
29,50--• so Dikili kayın ağacı 281 000 2 50 702 

1 1 - Hatay vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Banraz oluğu orıJ>3 · 
Klevland 3'1 37,1'2 - - ,.. 

nından 291 M. M3 miktarında kerestelik satışa çıkarılmıştır. 
Klevland ( v:M. ) 1 9. ıı.t9.39 

YAPACI 
2 - Satış 23.10.1939 gününden itibaren 17 gün sonra 

perşembe günü saat 15 de Seyhan çevirge müdürlüğü binasında yapıla· 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
cakhr. 

==== Çl~IT 
3 - Beher metre m. kayımrı muhammen fiyatı iki lira elli kuruştur· 
4 - Şartname ve mubvelename projeleri Orman umum müdiirlii' 

1 
1 

1 ğünden, Seyhan orman çAvirge müdürlü~ünden ve dörtyol orman bölge 

Yerli •Yem1ik,, 
1 1 1 

şefliğinden alınır. 

: •Tohumluk,, '2, 12 5 - Muvakkat teminat 52 lira 69 kuruştur. 
- HUBUBAT 6 - Satış umumidir. 

Buğday Kıbns 1 ·- 11141 22 -25 - 2 5 

• Yerli 2,25 4,7 •· < __/ 
Men tane -

• 
Arpa çiftliği Fasulya Seyhan pamuk deneme islah ve üretme 
Yulaf müdürlüğünden . 
Delice • 

Kuş yemi 1- Seyhan pamuk deneme ıslah ve üretm ~ çiftliği için Hacı Ali kÔ' 
Keten tohumn yünde yeniden inşa edilecek olan üç adet pamuk kütlü anbarile 1 a~et 
Mercimek 
Susam 11,25 1 

tohum anbarı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur . t) 

UN 
2- Bu işin keşif tntarı ( 78613,05 ) tira ve muvakkat teminatı (518 

Dört yaldız Sa1ih liradır . 

ı. üç " " 
3- Bu işe ait eksiltme şartnamesi, mukavele projesi , hulasai keşif ".~ 

:E ,µ Dört yıldız Doğruluk metraj cetvelleri, hususi şartname ve diger vesaik müessese müdürli.iğtl 
<il 

~~ üç " .. ile Seyhan Nafia müdürlüğünden temin edilebilir . t 
- ı::: Simit I o -= -a ,, 4- ihale 11- 2 nci Teşrin-939 tarihine müsadif cumartesi günü sall 
~ E; Dört yıldız Cumhuriyet 
CN t> üç 

10 da Sıoyhan pamuk üretme çiftliği müdürlüğünde yapılacaktır . 
r-.. 

" " 5- istekliler ihale gününden yapa bilecek· 
Simit 

laakal 8 ğiin evvel bu işi .. lerine dair Seyhan vilayetinden ehliyetname alacaklardır . 
Liverpol TeJgraflar1 Kambiyo ye Para 6- Posta ile gönderilen teklif (erin dış zarfı iyice kapanmış ve ınübur 

4 / 11 I 1938 iş Baukasmdan alınmıştır. mumu ile mühürlenmiş olacaktır.Postada olacak geçikmeler kabul edilılleı· 
Pene Santim 

Hazır 
. 6 19 Liret 7- İsteklilerin teklif mektupları 4 üncü maddede yazılı ihale saatıoda" 

----
VadeJi 1. 5 -72 Rayişmark bir saat evveline kadar müdüriyetimize müracaatları . 

Frank (Fransız) - 2- 96 --
Vadeli 111 5 72 Sterlin ( ingiliz ) 5 ~ ] 1156 27-2-5-9 
Hind hazır 5\59 Dolar (Amerika) ~ 29 J ~o 
Nevyork 9 97 Frank ( İsviçre) 00 00 /ı 

Hilaliahmer civarında istiklal okulu k arşisındıl 
-

T. iŞ BANKASI' 
' Diş Tabibi 

nın 

1939 K. Tasarruf ikramiye planı 
Yusuf Hüsnü Başarır 

de 
Geziden avdet etmiş ve hasta!anm kabule başlamıştır . Evioi 

32,000 LiRA MÜKAFAT muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 22-30 
,/ 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26Ağustos,1 Eyliil, 
. 

,/ 
l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir • ı 

iKRAMiYELER: 
Doktor 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira Mesud Savcı 5 • 1000 - 5.000 • • 
8 • 500 • - 4.000 • Birinci sınıf göz m Ü tehassısı 

16 • 350 • - 4.000 • ı' 

60 100 
" - 6.000 Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastalar 

" " 
65 

" 
50 

" - 4.750 • 
m İstiklal oku1u karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 

250 25 - 6.250 24- 30 11087 / " • • 

435 32.000 

T. iş Ban kasma para yatırmakla, yalnıı para biri~tirnıiş oJmazt ayni 
Umumi neşriyat müdürü 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 l Macid Güçlü 
. Adana Türk sözü matbaaSI 

. 

' 
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