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GÜNÜN YENİ MEVZULARI 

S ovyet ler in Japonya ile 
de nlaşacağı söyleniyor 

İT ALYA DA SOVYETLER LEHİNDE BİR 
SiY ASET TAKİBİNE BAŞLIY ACAKMIŞ! 

Bertin: 26 a.a. - (Havas) - Dip· 
lomatik mahfillerden alınan haberler 
den anlaşıldığına göre, Japon büyük 
elçisi. Hitlerle yaptığı mülakat esna· 
sında Alman - Sovyet paktının im
zasını protesto etmiştir. Tokyonun 
fikrince bu paktın dördüncü madde· 
sinin antikomintern pakta muhalif ol 
duğunu tebarüz ettirmiştir. 

1 

tebarüz ettirilmektedir. Müstakbel si
yaset yeni kararlara islinaden büyük 
bir itina ile tesbit olunacaktır. 

ret eden lngiliz ve Fransız askeri he
yetleri reislerine, Sovyet hükumetinin 
Fransa ve lngiltere ile girişilen ır.üza

kerelerin, Alınan - Sovyet pa\.. tından 
sonra artık manası kalmadığı müta
leasında bulunduğunu bildirmiştir. 

Tokyo: 26 a.a. Domei ajansı, Nu
rcnberg kongresine iştirak etmek üze 
re Almanyaya gitmekte olan general 
Teranchi ile amiral Osuminin yollarını 
değiştirerek Marsilyaya çıkacaklarını 
ve oradan da siyasi vaziyetin aydın· 
lanmasını beklemek üzere lsviçreye 
gideceklerini bildiriyor. 

Tokya 26 a.a. Resmi bir tebliğe 
göre' beş nazırlar konferansı antiko 
mintern paktı takviye etmek yolunda
ki siyasetten vazgeçmiye karar ver
miştir. Tebliğde hükumetin yeni vazi-

yet dolayısiyle Avrupa hakıknda Japon· 
yanın hallıhareketini tesbit hakkındaki 
projesinden kati olarak vazgeçtiği de 

Mosk0va: 26 a.a. - Tas ajansı 
bildiriyor: Sovyet Rusya yüksek Sov
veti riyasetinin bir kararnamesi neşre· 
dilmiştir. Bu kararname, 28 ağustosta 
Moskovada mezkur yüksek Sovyetin 
dördüncü içtimaını akde davet edil
mesine mütealliktir. 

28 ağuslosda Sovyet meclisinin 
fevkalade celsesi mlinas ·betiyle, Molo
tofun Alınan - Sovyet misakı hak· 
kında beyanatla bulunması muhtemel-

dir. 
Havasın zannettiğine göre, Al-

man - Sovyet muahedesinin tasdikin
den sonra Molotofun Berline gitmesi 
muhtemeldir. 

Mareşal Voroşilof, saat 13 te mil
li müdafaa komiserliğinde İngiliz ve 
Fransız askt:ri heyetinin reislerini ka-

bul etmiştir. 
Mareşal Voroşilsf, kendisini ziya-

Tokyo: 26 a.a. Kokumin gazete
sinin zannettiğine göre Japonyanın 
Moskova elçisi Tozo ile yaptığı bir 

mülakat esnasında Molotof Sovyetler 
birliğinin Japonya, Mançuko ve kendi 
arasındaki hudud meselelerinin mus-

lihane ve umumi bir şekilde halli için 
müzakereye girişmek arzusunda oldu
ğunu ihsas etmiştir. 

Bu gazetenin ilave ettiğine göre 
ftalyanın Tokyo sefareti katibi Machi 
dün hariciye nezareti Asya işleri bü. 
rösu şefi K uriharayı ziyaret ederek 
ltalya'nın sovyctler lehine bir siyaset 
takip edeceğini bildirmiş ve japonya
nın da sovyctler birliği ile bir ademi . 
tecavüz paktı imza edeceğini ümit 
eylediğini ilave etmiştir. 

J LMANVADA l !K©ıril'f<elf'©llfil~ mn? 
_..._. ____ * -----

Nurenberg 
kongresive 
Tanenberg 
şenlikleri 

gerimi kaldı 
__ "!'!!'!! ___ _ 

;;.. ______ , 

Berlinde sükun var! 
Rcılin : 26 -a.a.- Resmi lcblig 
27 Agustosda yapılması nıutasav 

veı bulunan Tanenbcı g şenliklerinin 
yapılmasından gergin vaıziyct dolayi· 
sile saı rınaıar edilmiştir. 

Beılin : 21') - a .a.- Nürenbcıg 
kongresinin üç hafta sonraya bırakıl 
dı~ına dC\ir bir şayia çıkması üzerine 
alakadar mahfcller bu haberi tekzip 
ederek böyle bir karardan haberleri 
olmadığını beyan etmişlerdir . 

Berlin : 26 - a.a.- Havas bu sa 
hah Berlinde iyi haber alan :rnenba
lıudaki kanaat vaziyetin hemen cl<>r
hal kendini gösterecek bir lehlıke ar 
zctmcdcn vahimleşıniyeceği merkezin 

dedir. 
Nachtausgabe gazetesi Oanzigin 

etı afında bulunan Polonya askerleri 
nin -ulık Polonya hlikı1rnelinin kont · 
rolunJc bulunmadığını ispata çalışmak 
tadır. 

Angrirf gazetesi Berlindeki sükun 
ile PMiS ve Londradaki sinirliliği mu 

kayese ediyor ve diyor ki. 
Almanyada herkes biliyor ki bu· 

günlerde alınacak karar o anz igi ve 
koridoru değil fakat lngı lt erenin çen 
hetleme siyaseti :le d ünyadaki vaziye 
ti um ımi tehlil<eye giren Alın 1nyanın 
ınukadderatını alakadar edecektir. 

Angt iftin dahili propaıandanın 
~kviycsini istihdaf eden bu sözl~r'. 

0skova paktının "çenber cephesını 
Yıktığını bildiren diğer gazetelerin 
Ya1.dıkları ile bir tezat teşkil eylemek 
ledır. 

Ôğle vakit Führer başvekalet 
- Gerisi ikincı sahıf ede -

Bir 
tan 

taraftan tehdit, tarafdiğer 
çalışma • • 

ıçın ' konfe rans • 

Hitlerden İngiltere 
• 

mesaı HükOmetine 

Ruzvelt Hitle re bir 
• 

ınesaJ daha yolladı 
Bcı lin : 26 a. a. - 1-füler bugün, 

Yon Rıbbentıop da hazır oldugu 
hıildc lngiltere, Fıansa, İt a lya ve 
Japoııya büyük elçilerini kabul el· 

miştir. . 
Hitler evveıa Italya ve Japon· 

ya büyük elçilerini, sonıa saat 13,30 
da yarım saat nıü.ldetle İngiltere bü 
yük elçisini kabul etmiştir. lngilteıe 
sefiri Henclcısonla mülakat yarım 
saat sürmüştür. 

Sonra Japon ve 1talya düyük el· 
çileri teknır kabul olunmuşlur. Bu 
mülakatlardan sonra intiba hiç b:r 
nikbinliğe yer bırakmıyordu. 

Öyle zannediliyor ki, Hitler, Po
lonyadaki Almanları himaye için ha· 
rekele karar verdiğini, lahrika : ın ar· 
tık her türlü hadleri aştığını ve en 
küçük hadisenin bardağı taşırabile 
ceğ ini muhataplarına beyan etmiş · 
tir. 

Gene öyle anlaşılıyor kj, bu t_e~ 
ditlerin yanında, Polonya meselesını 
alman matalibalı mucibince halletmek 
iç·n bir nevi konferans toplanması 
hıısusunda alınanlar tarafından gay· 

ret ' gösterilmektedir . . 
OörUfme H itlerın talebı 

uzerine yapıldı 

Londra : 2'5 a a. - logiliz bü.· 
yuk elçisinin Hıtler ile ~örüşmesı· 

• . • 
1 

t ı l •'J ı üzenne vuku· 
n ı ı ı · ı 1 .! ı ı w 

buld ugur.u Pı ess A -;socia lion Serim
den öğ-renmiştır. 

Bu hususta Londra resmi mah
filleri heniiz hiç bir maJUmat alma
mıştır. 

. ~üyük Britanyanın Berlio büyük 
elçısı ~~nderson bugüıı Hitlerle yap
t'.ğı mulakal hakkında fng ltere ha
r.cıye n;ızm Lord Halifaksa izahat 
verrııek üzere yarın sabah 1 . ayyare 
ıle Lo~draya gelecek ve Lord Ha
Jıfaks ıle görüştükten soma derh 1 
Berline dönecektir. a 

Dün Henderson Hıtlerle go·· .. _ 
t"'k ruş 
L~ ~e;. . sonra Polonya büyük elçi ' i 
ıpıs ıyı de kabul etmiştir. 

Londra : 26 a. a. _ Press A . t' . sso 
c~a ıonun_ ' (lngilız matbuat bürosu) 
dıdlomatık muhabiri yazıyor : 

. Bu . akşamı_n mühim haberi, in
gılterenın Berlın büyük el : . H ç sı en · 
dersonıın yarin Londraya . . yapacağı 
zıyarettır. Mumailehin Hitl ·d . .

1
. h"k A eı en ın-

gı ız u umetine o-etirec"-"'ı· . • 6 ~a mesa · 
ıın metnı şimdilik gizli tutulmak! 
dır. a 

Lo~dra siyasi mahfillerinde Hen. 
derson un gelccE>ği haberi, şimdi çık 
mazdan kurtulmak ve felaketi dur 
durmak için bir şeyler hazırlanmak · 

ta olduğu ümitlerini canlandırmış· 

- Gerisi ikinci sahifede -

r"· .. .. .. .. .. .. .. . ....... . 
DOLMABAHÇE'DE 

Milli Şefimiz'in 
reisliğinde bir 
toplantı yapıldı 

lstanbul : 26 (Telefon. 
la) - CUmhurrelslm'z 1 .. 
nü dün akşama kadar F:':~ 
yadaki deniz köşkünde 

meşgu• olmu,ıar ve on 
yediye doğru maiyetleri 
erkanı ile beraber Fi 

'd or ya an hareket ederek 
tomoblllerle Dolmabah 

0

~ 

l 
sarayım taşrif etmi 1 ç 
dlr. ' er. , 

Milll Şef'in g~llşind 
bir kaç dakika so en k nra Baş 
ve lllmlz Doktor Refik 
dam H 1 Say 

'.. ar clye Veklllmlz 
B· ŞukrU Saracağı 
!'lllye yekillmlz B u, Da· 
Öztrak, Nafia • Fatk 
Ati Fuat Ceb \lekflimız 
b esoy. Vall 

eledlya reisi Lutft K va 
Dolmabahçe sar ırdar 
mı,ıerdtr. Bundaa.:•nn gel
C Umhurrelslmfz B sonra 
mizı ve vak· ı . . afvekil :
buyurmu•tuırrerımT zi kabul 

..,. • raky 
avdet eden M adan . areşaı F 
zı Çakmak'ın da b ev· 
Ou bu toplantı ga ulundu
kadar devam etm· ç . vakte 
il Şefimiz'in Ank ıftır. Mit-

i 
rekat gUnlerj araya ha 
tir. Yaklaşmı,_ 

~~~~~~ .. J 

Bulgar heyeti 
Moskovada 

Moskova : 26 (a a ) _ 
)·ansı bı"ld" · Ta ss a-

ırıyor: 

Bir Bulgar mebusları h .. 
başında olarak S eyetının 
. ovyetler birl "ğ" . 

zıyaretten dönrnekd b 1 ı ım 
mebusan mecli ," _e. u kunan Bulgar 

h ık :ıı reısı ve ili M k f 
a komiserler m ı· . . . ar o f ec ısı reısı M 1 
3 aşağıdaki telgraf k . . o .oto 1 çe mıştır. 

Büyük Sovyetl b' •v. 

d k 
er ırlıgıni t k 

eı en, Bulgar )" c.r e par amento·u 
buslarından mürekkep büt .. ~ me. 

adına, kardeş meınlek t ~n grup 
. . b' e mumessill 

rının ıze gösterdik! . h e . 
samimi h.. "k b en araretli ve 

usnu a uldcn d 1 . t . o ayı nıha-
yc ~ı.z . memnuniyetimizi bild" . . 
Hcpımızin unutulm h ııırıın . 
d az atıralar ini' 

_e muhafaza edeceğimiz b . ın · 
f ırseverlikdcn dol u m1sa-

ayı samiıni · 
n · ttaı lığımızı kabul t . . mın · 
k d 1 

e menızı v 
a f\Ş arırnıza bildi . . • e ar-
. rmrnıızı rıca d 
rım. Yaşasın sovyetler bi rv . e e
letleri ve bunların efl . r ıgı mil-

ş erı,, 

Amerika da k. 
5 milyon Leh 
vatanın müdafaa . . sı 
ıçın gelmeğe hazır 

Vaşınglon : 26 _ Am "k 
L hl 

erı adaki 
e er, Leh ordusu umu " .. 

M 
mı muf tf . 

areşal Smigl - Ridı'e b" c ışı 
.. d ır m~ktu 

gon e~~rek aoavatana yardım ede-p 
ceklerını taahhüt :etmişlerdir. 

.. Bu mektup. N evyork dünya ser 
gısınde 1500 Amerikan lehine okun 

muştur. Mektupta ezcümle şu ibare 
yazılıydı : 

" Amerikada bul un an beş -mil 
yon L':!h, anavatanın müdafaası "b· 
mulcaddes bir gaye uğrunda c=tn~'- ı 
rını feda etmeğc hazırdır,. 

Deyli Meyi. 

LONDRA-VARŞOVA 
p AKTI iMZALANDI 

Sekiz maddeden ibaret olan 
mütekabil yardım paktının metni 

Londra : 26 a.a. - Dün cğleden 
sonra hariciye neıaıc~inde lord .hali
faks ile Polonya sefirı Raczynskı ln
gil iz _ Leh ınü ıekabil yardı ın pak lı 
nı imza etmişlerdir. . . 

B1..1 oakt m~ıcib'nt.:c ıkı devlet yal-
·k· t. [tan biri "doğrudan doğru· 

nız ı · ı ara • . . 
t a Ux.radı"'ı takdırdc dcğıl 

ya aarruz ıs o 

b d 
1 tlerden biri akidlerden biriı1-

J eve .. .. k k'l 
in islikla lini tehlikey~ du~urec~ şe 1 

de do~rudan doğ-ruya ve bılvası~a 
tehdit edilen bir dı:vlele y~rdıın cttık 
leri ti\kdirde bıle yekdıg-.!rırıc yardım 
edecektir. . 

M 1 de 
akidlcri ayrı sulh ımıa· 

u11c , 
la'll lktan mı>n 1ctmektcdir. Muahede-

• .. 1d tı· beş sen, ve zımnen ka· 
nın muu e ' 
bili tecdit ise de altı :ay ev~elind~n 
h'lber verilm~k şartiyle feshı kabı l-
dir. Ak'dl 

B 
. . madde mucibince a ı er· 

ırıncı b' .. 
den biri avrupa devletlerinjen ırının 

t ell·ce~ı·nde bu devletle har-
aarruıu n .. f 
be girdiği takdirde digeri ona deıha 
yardım edecektir. . . 

İkinci madde de akidlerden bırı 
istiklalinin doğrııdan doğruy.a v~~a 
bilvasıta tehdit edılınesi üzerını: şı!ah
la mukavemete karar verdi~i takdııde 
veya '"avrupa devletlerind~n birinin 
akidlerin emniyetini tehdıt ede'.~~k 
şekilde di~·er b;r avrupa devi~ 1 rn 
islik lalini vr.ya bitaraflığını tehJı t ~t
mesi üzerine bu devletle harbe gır· 
meğe karar verdi~i takdirde de iki 
tarafın aynı sıırelle yekdigt! rinc yar· 
dım edeceği tasrih cdilınektedir. . 

Üçünçü madde de iiçünçü ~1~ 
devletin akidlcrden birinin istiklalını 
sarsmak maksadiyle iktisadi veya bJş 
k b

. h dan yilpl"a~ı hulül hare· a ır sa d ~ ıs •. . 
keline mukavemet içinde ınut:kabıl 
yardımda bulunulacağı kaydedılmek-

tcdir. 
Dördüncii :mrıddc de mütekabil 

yardım usullcıinin iki devletin kar<ı 

d 
. • 

enız ve hava makamlaıı tarafından 

tcsbit cli;ecegi zikrolunmaktadır. 

Bcşitıci madde de akidlcrin istik-

1~.lle!iııi tehdit edecek mahiyetle lıcr 
turlu hrıdiselcr hakkınd ıki habcrlcı in 
sür'atle ve tam olarak teatisi deıpis 
edilmektedir. 'i 

Altıncı madde mucibince akidlcr 

üçüne~ bir devlete karşı evvela giriş 

m!ş oldukları her türlü mütekabil 
yardım teahhüt\erinin metinlerini 

yekdiğerin~ g);termeğe ve diger l>ir 
devlete karşı teahhü.:le girişmek 
istedikleri Z-"ITI an yekd iğerini h·a ber · 

dar etmeğe mecburdLJrlar akidlerln 

biri tarafından ilerde girişilecek bir 
teahhüd işbu muahede ile tarafeyne 
tahmil edilen mecburiyetleri tadil 

edecek mahiyette • olmıyacaktır. 
yedinci madde, akidlerin ayrı 

sulh niza'amalarını mt>netmektedir. 
Sekizinci madde de muahedenin 

müddeti beş sene o Jduğu zmımen 
tecdit edilebileceği fakat altı ay 
evvelindell haber verilmek şartile 
kabili fesh olduğu kaydedılmekte· 

dir. 
Hariciye nezaretince neşredilen 

bir tebliğde iki hükumetin :muahede 
akdi için yapılan : m üzakerelerin sü· 
ratle başarılmasından _ve muahede· 
nin bu ka .Jar müke nm !I şartlar al· 
tında imz1 edilmesinden dolayı bil· 
h usı m~moun oldu'<ları kaydedi!-

mektedir. 

-------
Fransız Başvekili B. Da
ladiyenin mühim nutku 

• 

''Haı·bin önilne geçmek için 
ne ıazımsa jrapaeuğım!,, 

( } 
_ Başvekil Da· 

Paris : 26 .ı a. , d 
Saat 1t de nı yo-

l .J · b akşam ~ auıyc, u 1 · t ben bir nu . 
d F ınilletıne ıı a a ransıı .. k .. enternasyo· 
tuk söyliyerek . bu~un Fu ansi\'nın hat 
nal vaziyet kaışısın a ı . . 
tı hareketini tesbit eylemıştır. . 

k'I evvela dünyanın geçır-
Başve ı k müşkül anları ha · 

mek te olduğu ço . 

1 
e demiştir kı: 

tır atmış v , h tl hareketinin 
" - Fransa nın a ı . . . 

1
. eıı· üzerimde olduğu içındır kı, 

mesu ıy h ~ k· ol n 
bu anları ve hepimizde a ıın a 

Duygularımız şu· 
hisleri unutamam. . 

. dur: Sulh aşkı, şNef: rıayet vatana 

tam ve mutlak fedakarlık 
. h . . tanırsınız ve bilirsi· 

Benı epınız . . . 
niz ki harbin önüne geçmek ıçın bı~ 
. '. . mümkün olabilen her şeyı 
ınsan ıçın . 

B" t "n milletlerın şuuruna 
yapacağım. u u 
müracaattan geri durmıyacağ-ım ve 
öyle z mnediyorum ki, her mesul dev
let adamı sulhu samimiyetle . arzu c· 

d b 
.. tün meseleler halısane ve 

erse, u ·ı h il d'I 
b t 

"zakere "yolu ı e a e ı e· 
ser es mu • 
bilir. F k t mesela Oanzig meselesi 

.. a baı·r harbi intaç etmek tehlike· 
ne ıçın 
sini gösteriyoı? 

Çünkii, cvvla ıorbalı\da ortaya ko· 
nulmu ve buna şimdiden daha çok 
geniş ~t•talibat ilave edilmiştir , öyle 
ki, bütün p0tonya'nın yani 33 ınilyon 
insanın hayatı ve hürr iyeli diğer Av . 
rupa milletlerinin mukadderatı, bizim 
hepimizin mukadderatı mevzuubahs 

olma~ •adır. 

1 Eğer kiyasctsi:dık veya koı k.tl.-

1 

lık ylizlinclen biitiin bu millclleı hiı i
biıi ard1ından yuvıı'._lnnsın biıı:b~scık 
Avıupa ya tahakkum etmek ıstıyen 

te~ebbüs, birdenbire bizi!, vatanımı

za dön füğü vakit söıümüzlen nükül 

ve idealimize ihanet ettikten ve haya · 

ti menfaatlerimizi de kendi ayağı· 

mızla çiğnedikten sonra, şeref siz. 

dostsuz:, yardı mcısız olarak tek ha· 

şımıza kalırız. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Üçler müzake
resi neden inki
taa uğramıştir? 

Moskova: 26 ( Tass ) - Voıo 
şilof, Fransız lngiliz, Sovyet müza· 

kerelerinin neden inki\.aa uğı adığı· 
m izah etmiştir. 

Voroşilofa göre müıakerenin 
inkıtaa uğraması icabında Po1onya

dan istenecek koridoıu Polonyanın 

vermemesidiı; Bilhassa Fransız se 

firinin de bu içtinapta müh:m roli 

vardır, 



ladyenin mühim nutku Ü <ç; h c§l lb> ~ ır D ~ ır l f R AD Y 
'-----------·-----------,--- ----1 Bugünkü Proğradl - Birinci sahifeden artan -

Fransa'ya karşı o zaman tevec· 
cüh zaruri olan bu taarıuz, bugün 
künden çok daha vasi menabia çok 
daha muazzam vasıtalaıa malik bu. 
lunacaklır. 

Üdladiye sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

.. _ Her türlii taarruz teşebbüs 
lerine kar~ı sulh cephesi kurmak için 
diğeı !eriyle, aynı insani tesanüt fik. 
riyle bizim gibi aynı taahhütlere 
girişmek istiyen bütün memleketler· 
le, taahhütlere giriştik. 

Daladiye, bu hususta Fre1nsa'nm 
Rusya ile de müzakerelt!r açmış ol· 
duğunu hatırlatmış ve demiştir ki: 

"- Bu müzakerele1in muvaffak 
olması için her şeyi yaptık ve pek 
yakında neticeleneceğini ve doktri· 
ni de devirerek Ötf'denberi müdafaa 
edegeldiği siyasetin kendisine tahmil 
elliği taahhütlerden sıyrılmak için 
Almanya ile bir pakt imzaladı. 

Bu muahede şüphesiz ki Rusya· 
ya karşı bir Alman taarruzunu ve 
Almanyaya karşı da bir Rus taar 
ruzunu önlemeyi istihdaf ediyor. Fa 
kat bu iki mcmlc ketin müşterek 
hudutları yokki ... 

Bu paktın müzakeresinde hakim 
olan şartlar, neşı i saati, maddderi· 
nin muhteviyatı Fransa'nın dostla· 
rına ve bizzat Fransa'ya kaışı taa· 
ruz imkanlarını artırdığı aşikardır. 

Mamafıh, zorbalık çığının boşan· 
mcısı karşısında, bütün devletler esa 
sen St>slerini duyurmuşlardır. 

Daladie Papanın, Ruzvelt'ın Bel 
çika kralının sulhun koruması için 
yaptıkları heyecanlı davetleri kay , 
detmiş ve sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

" - F r ~nsa bu dev:ctlcrc derhal 
cevap vcrmıştir ve bunlara harare le 
iştirak ettiğini, bunları tamamen tas 
v·p ettiğini bir defa daha tekrar et. 
miştir. 

Daladi} e Po1on} a'nın mı ukkör.lı 
lığını ve ceCiarclini hiirmcllc yadet 
tıkten sonra şunları ilave elmiş· 
tir. 

Konferans mı? 

- Bir inci sahıfeden ar tan -

hr . 

Büyük elçinin Londraya geldik. 
ten hemen sonra Berline dönmek 
kararını vermesi, kendisinin Jngilte· 
renin cevap vcı mwsi icap eden bazı 
teklifler veya sualler getirdiğini a 
çıkça göstermektedir. 

Bu tekliflerin Çcmberlı:yıı'in 1 

.. - Bizim gibi kendi hayati men 
faatlerini, şen fi erini ve insaııiyeti 
korumak istiyen milletlerin selamet 
hüriyet ve istiklallerini temin etmek 
için, biz nasıl kvvvetlerimizi bir ara· 
ya toplarsak lngiltere' de kuvvetleri 
cemetmektedir . 

Hüriyetin müdafaası için Fransa 
ve fngiltere bundan böyle Lir tek 
blok teşkil etmektedir. Kiyaset ve 
aklıselim r ih:!lyet muzdffer olacağını 
zanrıetmck istiyoruz fakat gayretle
rimizin boşa giJcceği ihtimalini dü 
şüncrck sizin cesaretinize ve esare· 
te katlanmak hususundaki azmi
nize müracaat ediyoruz. 

Daladiye sözlerini şöyle bıtir 
miştir. 

Hür kalmak isliyoıuz. Sulh isti 
)'Oruz. Şiddet ve adaletsizliğın hü 
küm sürmesi için verilen emirlere 
inkıyat etmek istemiyoruz. Size ~va· 
zifenizi anlatmaklığıma hiç lüzum 
yoktur, biliyorum ki, her fcdakarlı~a 
katlanarak vatanın selametini ttmi· 
ne azmetmiş bulunuyornz. 

Siyasi vaziyetin 
borsadaki tesiri 

Londra : 26 a. a. - Siyasi va . 
ziyet, kamuiyo borsasında nıuhte 
lif fıyatlar üzerinde bariz bir tesir 
icra etmiştir. Dolara nazaran lngiliz 
lirası 28 puvan kaybetmiş ve 4 68 
dolar iken 4 40 dolara inmiştir. 
Frank ile maı k fiyatlarında rnah · 
sus tenezzüller kaydedilmiştir. Pek 
ziyade dikkati calip birnokta 
bir nokta varsa o Ja İtalyan lireti . 
nin sağlam olarak kalmasıdır. Dün 
bir lngiliz lirası almak için 89 liret 
vermek icap ediyordu, bugün ise 
bir İngiliz lirasını teclarık etmek için 
84,50 liret vornıek kafi gel nckte 

dir. 

Diğer cihetten halis altının önce 
başına ftyatı, 148,6 dan 150,6 şilin 
ge çıkarılmıştır. 

lngiliz lira~ını tutmak için 

Londra : 26 a.a. - İngiliz rna
kamlaıının irgiliz lirasını tutmak 

için kambiyo muvazene ·sermayesi 
nin ihtiyat akçesini kullanmıya karar 
vermiş oldukları haber veri1mek te 
dir. 

Bun l kuşı, İngiltere hükümetinin 
ingiltere'dc altın muamelatı iizeıine 
ambargo koymuş olduğuna dair cc 

nebi memleketlerde şayi olan haber 
1 

tekzip edilmektedir. 
parlamentoyu perşembeden evvel 
davet ederek vaziyeli anlatmasını r 
icap ettirecek mahiyette olması pek 
muhtemeldir. 

KELiMELERi 18 ey'ülde Dol
mabahçe sara 

ÜSTÜNDE yında beynel-
Hitlerin Fransa, ftafya ve Japon 

ya elçilerini de kabul etmiş olması 
büyük devletler aıasında bir konfe
rans imkanını belirtmektedir. 

Şunu da unuımamak lazımdır ki 
Hıtler Alman Po'o1ya ihtilafına 
bir nıhayct vermek için Ruzvdt'ten 
teklıfler almıştır. Fakat Hi~lerin u· 
sulleriııi bilenlerin intibaı, Ruzveltin 
y11ptığı te"klıfferi kaLul etmiyeceği 
fakat kendısinin ayrıca teklıflerde 
bulunmayı t~rcıh edeceği merkezin 
dedır. 

Vaşıngton : 26 (da.) - Ruzvelt 
Polonya Cumhur Reısı Moscıck'nin 
n uvafakatini bildıren cevabını aldık· 
tan sonra Htler'e yeni bir mesaj 
gondermiştır. 

Mesajda H tlerden, Polonya hu · 
kihıetinc~ kabul e~ildiği veçhıle 
musl hane bir surrtı tesviye bulun 
masına muv fak at etmesı talebedil 
melrtedır. 

milel antropoloji ve preis torik aıkc 
oloji ko:ıgresi top!anacağı bildirili· 
yor. 

Bu kelimeler sık sık geçmek· 
t ~ ve yeui nesil lar.ıfından anlaşı l · 

. makla lıeraber, ta hsiliııi eski mck. 
tepleı de yapnrş ve Ttiı kçeden gay 
ri dil bilıniycn hcmşehrilerimizce 
an laşılaınaınak tadır. 

Antropolojı grekçe "ınsa11,, de· 
mek olan "antropos,, ve "söz f ma 
nasına gelen "logos,, kelimeleıin 
den gelme bir tabirdir. Hayvan se· 
rı ı içınde İnsanı tetkik eden ıliın· 
dir. Zooloji hayvanları re şe kılde 
mutalaa ederse, antropolojı de in · 
sanlar üzerinde ayni tetkikatı ya· 
par. 

Bir telakkiye göre de ''ınsanlık 
ılmi,, dır. Diter bir izah şudur: 

Yüzücülerimiz . 
Istanbula gidiyor 

Beden teruiyesi umum müdür 
lüğünden dün alınan bir talimata 
göre, Seyhan bö1gesi yüzme ekipi 
İstanbul birinciliklerine iştirak <'lmek 
üzere su sporlan aja nı Bay Rif at 
Çelik kolun idare:.inde salı günü şelı · 
rimizdcn İstanbula hareket edecek· 
!erdir. 

Valimiz kazaları 
teftişe çıktı 

V .ı 1im iz Faik Üstiin kazaları 
teftiş maksadıy!c dıin bcr aber leı inde 
vilayet j :ındarma knmandanı olduğu 

h:ılde Kozana hareket et mi~lir. 

F vlennıe kağıtları ve 
evlenıne cüzdanları 

Evlenme kağıtlarının halka nü 
fus dnirelerince parasız, evlenme 
cüzdanlarının i ;e ücret mukabilinde 
evlenme memurlarında nverilec< ği 
dahiliye vekaletinden bildırilmiştir. 

ALMANYADA 
- Bırinci sı:thifeden atlan -

dairesinde B. Göring B. Fon Brau 
kils ve Ra lılcr ile göriişmiiştiir. 

Nazırlar mahallesi normal man
z.uasını arzelın :.:kte idi VI! . fcvkala<le 
bir hareket gcjrü lmüyordu. 

AlmJnyada oturan veya .seya. 
hat halinde bulunan ecnebilerden 
memle'<etlerine av !et e.ienlerin mik 
tarı artmıştır garbe doğru hareket 
eden trenler ağzına kadıu ~doludur. 

Londraya gi lecck tayyarelerdc 
ki mevkiler pazara ka:lar daha ev 
velden tutulmuştur. 

İngiltere konsolo .>hanesindc vize 
İsliyen ecnebilerin miktarı pek çok 
tur. 

Çem1>erleynin dünkü nutku hak 
kın la tef .:iirlerde bulunan hariciye 
O :!Z.ıreti ylc sıkı teması olan mahfıl. 
lcr J..: f ıg: lte re ile A 1 ın ınyı ardsında 
ki ihtilafların şiın !i hallcdilmiyc:cek 
bir Ş.!kil ald ığı ll b..:ya 1 ey!e .n ~kte· 

dirler 
Polonyalıların müzakereye hazır 

olduklarına dair lngiltere başvekili 
t.uafından yapılan beyanat hakkın 
da Almaıı m ıhfiHeri şim Ji artık iş 
İşlen geçtiğini söylemekte ve başve 
kilin büyük devietlerin ekseriyeti na 
mın a söı söyliyemiyecegini ilav ey· 

Orta mekteplerde sınıf 
muallimliği ihtas ediliyor 

Her 
her 

muallim bir sınıf talebesinin 
harekatından mesul olacak 

Or ta okullarda tc1lebenln tlbl olacajı yeni kUkUmler h•k· 
kmda maarif vekalatl ,ora kararUe bir talimatname hazırlan 
mı,tır . Bu taUmatname bu ders yıh başmdan itibaren tlaa va 
orta okullarda tatbik edHme§e baflanacaktlr. 

Yeni talimatnamede bir lale· 
benin derelerlnden llylklyl e la 
tifade edobllmesl lçiu ehnacak 

tcdblrler izah cdlldikton son 
ra talebenin okul içinde ve o 

kul dı,mdakl ha reketlerl da 
e•a•h surette tasrih edilmek 
tadır. 

Ôğrclmcnlerin talebe ile lam 
manasiyle nlf"Şgııl olabilmeleri için 

her öğretmen okulda mevcut sınıf 
lardan birinin bütün mesuliyelini de 
ruhte edecektir. 

Bu suretle okul Öf{retmenlerine 
yeni talimatnamede bir sınıf mual 
liınliği şekli ilı fas edilmiş olmıkta
dır. 

Sene ba~ında yapılacak mu .. llim 
lcr toı'lantısınJa her öğrdmenin ala 

c ığı sınıf tcsbıt edilecektir sınıfın bü 
tiin içtimai f aaliyetinJcn öğretmen 

mesul olacaktır. 

leıncktcdir. 

Fransız · Sovyet p~ktı 
addo!urıa bilir. 

mefsulı 

Alman - Sovyet paktının Fran· 
sız Rovyet paktının idamesiylc kabi 
li telif olup olın3dığı hakkında soru 
lan bir suale mezkur mahfıllerde 

Fransız Sovyet p.lktımn otomatik bir 
şekilde feshedilıniş ·olduğu cevabı 

vcrilmektt- ve Al nan • Sovyet pak 
tı mucibince sovyetler birliğinin Po 
lonyaya hiç bir veçhile harp malze 
mesi verıniyeceği tebarü ettirilmek 
ledir. 

Ecnebi müşahitlerde hasıl olan 
kana:ıt.l göre bu tehirler Almanya 
nın bir har'1e mıl olsa dahi emelle 
rini tahakkuk ettirmek azminde bu· 
Juuduğunu göstermekte çünkü Al 
ın mya şi:n Ji S wyetler biti igini mü 
Zdheretinden emin bulunmaktadır. 

Bununla beraber aynı müşahitler 
meselesinin müslihane bir şekilde 

halledilmesi ümidinin henüz temamiy 
le zail olma<lıgını ilave etmektedir· j 
ler. 

Yep 
bir 

ye ni 
icad 

Bir Alman nıühendisi her 
islasıy.onu almayan bir 

radyo yaptı 

F ı ansız hükürncli, radyolarında 
h:uici n"şriyatı k\ıvvetlendi<meye ve 

fai.lal aştırınağa karar vudi ve bu 
işlerle meşgul olm lk üzere Fransa 

nın bugünkü ml'şhur muharrirlerin 
den M. Jean Gırandouc'yu memur 

elti. 

Bu suretle Franırnda propAğ.m 
da haruinde biiyük )>ir yer almış bu 
lunu yor. Şü,>hesiz F rarısan ın bu rad 

yolu propağandaları daha ziyade 
Alınanyaya karşdır VI'! Fransız ga · 
zctcleri bu kararın Alman propagan 

da nazın Göbbelsi. meşhur lngiliz 
siyasi muharriri King Hollün Alman 

l.ıra gönderdiği mektuplardan ziyade 
telaşa düşürdüğünü yazıyorlar. 

Fakat diğ .. r taraftan, Almanya· 
da, halkın, istediği istasyonu dinle 
mesine mani olmak için yeni bir 

usul bulunduğu haber veriliyor Gri · 
ffin isminde bir mühendis, bazı istas 
yonlan almıyacak şekilde bir radyo 
makinesi yapmıya muvaffc.tk oimuş 

tur. Alman hükumetinin herkese al· 
dırmak için teşvik ettiği bu makine 
bazı istasyon l arı - yani Göbbelsin 

emrine üzerine hususile Fransız istas 
yonlarım - almıyacak şekilde ter 
tip edilmiştir. Fransız radyo istasyon 

ları istediği kadar neşriyatta bulun 
sun, Alman usulü radyo makint;Sİ 
olanların bu neşriyatı işitme l erine 

imkan yoktur. 

Yakında bütün Almanyada bu 
radyolardan başka makine kollanma 
nın yasdk edilmesi muhtemel görülü 
yor. 

Antropoloj i nedir? 
"Heyeti umumiy~si içinde insan 
nevinin, tdcrrüatının ve tabiatle in
san miinasebatının tetkiki ~ir.,, Hii 
lasa ~antropoloji, programı gayet 

geniş olan, beşeriyetin mazisini ve 

halihazırını mütalaa ccle:n ilimdir. 

Mazide hakiki bir antropoloji 

yoklu. Eskiler ttk gözlü, ayaklan 

arka}'a çevrik, başsız gözleıi omuz. 

larının ıizerinde ins.rnların mcvcu · 
diy c tıni ldsavvur edenlerdi. Bu ilim 

on sekızınci asırda zuhıır etmiş
tir. 

Alim linne, İnsan nevinin tabi 
at mtasın-Jakı mevkiıni ta)İn i~io 

uğra~ınışlır. Caınpe r, çene kısmının 

alın hizasından ileriye doğru fır 

lamasını mııht,.Jıf ırkları Lirbırlerin 

den ayıran hususiyet olarak gor

müş, yüz zavıyesıni ölçmeğı duşiın· 

müştür. telif vechelerden tetkik eden alim· 

Buffon insan tarihi tabiisini mü :ıcrin cemiyeti kuruldu.~ 
talaaya girişti. BlumenLach insan· Perthes, Lartet gibi alimler de 

lık heyeti umıımiyesini beş ırka a· bu ilmi bugünkü şekline yüksel ten 
yırdı. 1840 Jd Pariste Soclcl c cth phsiyetlerdir. 

nologi'lııe kuru ldu. iki sene sonra 

"insanın tarihi tabiisi,, eserini nrşrel 

ti. 1845 de Amlrew, Retzius, ırk

lara nazaran kafa tası şeklinin de 
gişliğini gösterdi. Fak at bunlar he-

niiz noksan 

bQlarJı. 

vcsaike dayanan tctcb 

Y .ıvaş yava~ muze le ı 

ver site küraiı leri kurıılJu. 

ve imi · 

Bugünkü giinde antropoloji in , 

sanların yalnız zahiri şekillerini ; 

değil, zeka · tezahliı !erini de tel kik I 
eden bir bilgi halini almıştır, Muh 

telif şubtlcri ihtiva eder. 

* * * 
Preistorık, "kablettarihi,, demek 

tir. Taııhçe m=1luın devirlere tekad 

düın eden hadıse l er üzerine me· 

Antropoloji ismini ılk icad eden sai sarfcder. 

de 1845 de A. Qııatrefare ol Arkeoloji eski devirlerin ahi 

ınuşlıır. Bu ilmi lıakiki ilim haline de ve sanatlerirıi tetkik eden ilım 

sokan da odur. 1859 da inıımı muh dir. 

TÜRKiYE. RADYO ofFüZl 
POSTALARI TÜRKiYE RADY 

ANKARA RADYOSU 

PAZAR - 27 181939 

12.30 Progıam 

l 2.35 Türk müzi~i ( eski es 
den seçilmiş şarkılar) 

Okuyanlar ve Çalanlctr : Ank 
r.ıdyosu küme heyeti 

idare eden : Mesut Cem ı l 

13.00 Memleket saat ayaı ı, a.• 
ve meleoıoloji haberleri. 

13 ıs Müzık ( Küı;iik 

im Şef : Necip A~kın) 
1 - Paul Linck-l - DdnS 

lodisi 2 - Gcıhard Vinlder - ~ 
manın Aşk Şarkıs ı 3 - Amede1 

5d7. çat tın Aşık Süitinden - Aşk 
yct s ı 3 - Kar Blıımc - (,uıı 

V.ıls 5 - P.ıul Lincke Venüs -
6 - Bcrnhard Kutsch - Çigan 
tez isi 7 - - Hanns Lchr - Hııl 
Gece - Vdls lntcrmczzo 8-
Fctıa:; - Rus Müziğinden "Ak isle 

14.15- 1•1.30 Müzik 
-Pi.) 

18 30 Program 
18.35 Mü1.ik (Dans mu1iğı _fi. 
19.05 Çocuk saati 
19 35 Türk müzigi (Fasıl hcY 
20.10 Neşeli plaklar - R. 
:ıo . 15 Müzik· ( K aberc Mut.il' 

Pi. ) 
ı~ . 30 Memleket saat ayarı . 

t\jttns ve mctcoı oloji 
20. ıs Türk müziği 
Okuyanlar : Radife Ncydık, Si 

di 1 Ioşses ili' 
Çalanlar : Ruşen Kam, VcC 

Daryal, Rdik Fcrsan ~ 
1 - Osman bey Hica7. Hul11•~, 

Pcarcvi 2 - Şevki Bey l lica:ı şar 
Bilmiyorum bana ne oldu 3 - Cc~ 
bey Hicaz şarkı - Ne küsdün bı, 
bep böyle 4 - Refık Fersan H.•C 
şarkı - Cıhanda biricik scvdı~ 
5 - Refik Fersan 1 Iicaz şMkı -
benim Gonca Gülüm 6 - .. · • • ' 
... - Tnksim 7 - Udi Ahınel el 
zinak şarkı - Bir günah ettiınsc lıf 
na) 8 - Yesari Suzinak şarkı -
rı düştüm sevdiğimden 9 - . • • ~ 
. ... Suzinak şarkı - Sen beıl111 

ze geldiğin akşam 10 - .. · · ·L".. 
~" ..... . . . K.ırcağar şarkı - Aşkı pu fol 

edemem 11 - ....... . . · ~ 
cağar türkü - Bağa geldım a'/ çı 

21.30 Müzik ( Dans müziğ' 
Pi. ) tJ"' 

22.45.23.00 Son ajans, h• 
!eri ve yarınki program. ___ ___/ 

FRANS'ADı' 
~ 

Mora lo ryon yapı\miy•c' 

50.000 ltalyan,f ra~ 
sa için harp edece 

Paıis : 26 (a.a.) - ô~le~ 
sonra tophnan sosyalist partisi P"'ti' 
lamento g:upu, hükümetin har~ 
ni tasvip yolunda hariciye en . ~ 
nindeki parti azalarmın reyleri~J.
Leon ~lum'ün_ ~.ıpüler . gazeteıı b-' 
ki neşrıyat ını ıkı muhalıfe karşı I 
miistenkif ile m:ittcfıkan kabul 

miştir. .t 
· te"'

1 
Diğer taraftan, komonısl 1~ 

llratına cevap olarak da sosY' _, 
5 k ,.., 
grupu, Alman - Rus pa tının 1' 
sı ve komünist bartisinin bu pakt bİ' 
hinde aldığı vaziyetin miişterek ._. 
hattıhareket derpiş edilmesine 

1 

kan bırakmadığ ı kanaatiııdedir· / 

P 1• k . . t' . in orl o ıs, omınıst par ısın b 1 
· · · mal " olan Huınanıte gazetesının b 

. .,.. ti e 111• sınJa bu gaıetemn vı aye tr ,,ı 

sus olan nü•hasını toplamak u• 
araştırmalarda bu'unmuştur. 

, 
- Gerİ•İ üçünciiecle _, 



1 TÜRKSÖZÜ'NÜN KOÇUK HIKA VESi 

Uzaklaş ' 
F ransatla moratoryon 

yapılmıyacak 

Nazarı dikkate 

Milli Mensucat Hastanesi Müdürlüğünden t 

• 
Şiikrü Naz ı.idt>n, ::----- Yaz•n zap çekmene de 

Tevfik Bicana : 
"Aziz dostum,, 

"Seninle çocukluk 
arkadaşı idik; lise 

Hikayeci 
kail değilim. Her 
şeyden evvel beni 
anlamıya çalışma
nı isterim . 

de sınıf, orduda silah arkadaşı i 

dik .. 
Kaygısız geçen g nçliğimizi, ba 

zan kederli ülan olgun addm hJya 
tını ber.ıberce yaşadık.. Yanyana 
geçirJik. Arrnl~rımız da. inkisarla· 
rımızda yrkdığerinin aynı idi, Srnin 
hiç bir zevkin roktu ki, bende lıir 
akis tevlit etıncsiıı; benim hiç bir 
kederim yoktu ki, ona sen 'iştirak 
elmiş olmıyasın. işte ben bugiin 
bu doıtuından, evimi bırakm 1smı 
civarımdan uz:ıklaşmasını ve btJnU 
yıtparkm benim için ç•Jk -aziz olan 
bu <loslluğn yıkacığını kaliyen ha· 
tırına getirmemesini istiyorum. 

(-fdyır Bican, hayır,. ben <leli de· 
ğiliın. Ben bedbahtım .. bu hal, an 
laşılması ne kadar güç ise izah edil 
mesi de o kad tr zor bir şeydir. 

"Dün benimle ne idiysen bugün 
de öylesin. Swni mu haf dZa etmem 
için ortada hiç bir sebep yok. Ba 
na gelince, brn de sana karşı ev 
velce ne idiyseın yine oyum Ara
mız la ne h ıset v<'r, ne kıskançlık 
var, nı:: ele h"r hangi şekilde bir re· 
kabel. Sen hayatta bekar kalmayı 
tercih eltin ve öyle yaptın, l> !rı Jc 
beni evime-, eski dostum sıf.ttile al· 
dıın, hayatımız hep beraber geç· 

\ i. 
Sen benim ilk evliliğimde evimin 

' şakrak can yoldaşı oldun, karım 
ölüp de dul kaldığım zaman imdada 
koşan arkadaş ve ikinci evlenmem· 
de de şahit oldun. Evet, pek muva· 
fık bulduğun ve bana, kaybedilmiş 
saadeti tekrar bulmamı samimi ola 
rak temenni ettiğin ikinci iz livacı-
mın şahidi oldun: 

Senin izhar etmiş olduğun bu 
temenni yerine geldi. Hem de benim 
ümidimin fevkinde. 

Benim, Cavidana karşı hisset· 
mekte olduğum muhabbetin, bağlı 
lığın, ihtiraslı zevkin derecesini bun 
farın ne kadar derin şeyler olduğu
nu bilirsin, Sonra senin bildiğin bir 
nokta daha var. Yalan söylemiyJ 
rum, amelimin cezasını çekiyorum . 
Şimdiki aile ocağımın bir hakimi 

çıktı: Aşk ... 
Sen ilk günlerin her zaman alış 

mış olduğumuz Sofra arkadaşımız 
dm .. Aramıza herhangi bir bulut git· 
medcıı hayatımıza günü gününe iş
tirak ePtid, bizimle beraber oldun.: 

"Beni ezeldrn tanıyordun, Cavı
danı da, bt>nim onu tanımamdan 
evvel tanıyordun. 

Jşte aziz kardeşim Bican, bütün 
facia bunda bir iki kelime ile anla
şılır bir şey ... Mesdenin halli o kadar 
sade ki .. benim için bu bdar halli 
güç olmasına adeta akıl erdiremiye 

erbin. 
"dence halli g_.yrik..ıbil,, çiinkü a-

nornıal.. 

iki erkek, bir kadın: Ezeli me· 
selenin cr.t-li mevzuu. Temaşa mii· 
dlıflcrinin ') iolu Bütlin tema~ai de· 
!illerin istinad etmekte olduğa mü 
selles . Mamafih aramızda baştan 
çıkarılmış bir kadın ~ak'a:ı yok. 

Ben ihanrt edilmış bır er kek 

d 
~ · ı ·m srn hain ve alçak bir dost 

eg ı ı , . 
değılsin· Cavidcının sana karşı hıç 
bir hissi y0k. 

"iki tarafın da birbirine karşı 

"Bizıil ken Iim, ne gibi bir sev~ 
kitabıiye itaat ettiğimi bilmiyorum; 
benim bildiğim bir şey varsa o da 
bu sevkitabiiyc mukavemet etmenin 
artık be 1im için m"imlciin olmadığı 
dır: almış olduğum kararın değişti 
rilm ~.)inin kabil olmadığı iır. Bican 
karde~im, arlık seni n~ görmek, ne 
de din 1c nck isliyoıum. Ar tık Cavi ·· 
danın, ydhııt senin ağt.ınızdan çıka
cak uf ak bir kelimenin beni işkence . 
ye dıişiirmesini İslemiyorum. Mazi· 
<len nefret ediyorum, nefret..! 

Biitiin hunları acab;ı hiç düşiin-. 
miiş mli idın? S::n, Cavi lanı ilk ev 
itliği zamanın fa tanımış! ın, sen, be 
nim sevmekle olduğum kadını, o k<1 · 
dının sevdiği erkeğin yanınJa tanı-

mıştın. • 
"Biliyoıu:n, bu hal devam etme· 

di. Boşandılar. 

"F .ıkat ~·mu Ja biliyorum ki bu 
ka,fın, o erk ğin yJnında aylarca ya 
ş ,Jı, sen d .: o zaman bugiin oldnğu 
gibi yine onun dostu iJin. 

"G tlip Mah nıılh hera'n~r <>nıın 

~amiıniyeli dairesin.le y.ış H.Jın:. N.t · 
sıl ki bugiin biıim saıninıiyel claire· 
miz içind ı.: yaşıyorsun ... işte benim 
tahammül c<lcınedi;tim, r edeuıiycce-

ğiın şey, bu . 

"Bir k<! licn::, bir hareket, alela Je 
bir tesadüf, bütiin gayr-etinize ra~ · 
men ikinizin birbirinize bakın.ısı.. 
adeta suç ortakları gibi. 

"Söylenilen alelade bir kelime, 
yapılan ufak bir: hareket, her ikini
z i n beraberce bulunmuşu 
''öteki,, nin hatırasını i'.ıya ede 

cek. 
''Bütün arzunuza rağmen orta 

da mevcut olan "o,, dur, hakim o· 
lan "o,, dur. ben bir yabancıdan 
başka bir şey değilim. 

l:;,te her gün, her saat, her 
dakika hep böyle ayni düşünce. 

Sen onun mazisinin · şahidisin 
ve arzuna, onun arzusuna rağmen 
bu maziyi her an canlandırıyor· 

sun .. 
Şimdi anlıyoısun ya.. artık bu 

mesele bitmeli. artık tahammülüm 

kalmadı. 
Çok giizel, çok samimi arka 

daşlığımız namına ilk ve son defa 
olarak senden rica ediyorum, ben · 

den uza~laş. 
Cevap verme .. senden istediğim 

gayreti sarfd,. 
Bican, kardeşim. günün birinde 

beni anlıvacaksın ve bizzat kendini 
hakikaten sevdığin zaman beni af 
fcdeceksin. Şükrü Nazmi 

,.. "' 
Türksözü 

l ~ıındelı"- siyusı ~aıele 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
ıoo 

- ikinci sahifeden artan -

Diğt>r taraflan bu gazetenin ya· 
rın sabahki sayısının da çıkmıyacağı 
bildirilmektedir. Taharriyat hadise· 
siz geçmiştir. 

Paris : 26 (a. a.) - M.ıliye ne· 
zareti, moratoryon ilanının veya 
bankalarda ve tasarruf sandıkların · 
dttki mevJuatın çekilmesinin tahdıl 
c iilm·.ı;i hiç bir suretle ve hiç bir 
vaziyette der piş edilmediğini bildir
mektedir. 

Paris : 26 (..1. a.) - H.1riciye na· 
wı Bone, bu sahalı lngiltcre sdiri 
Sır Phiprs\ Po1

0 ıy~ seofıri Luckas · 
cacvizıi ve lspanyol sefıri Lequeri
ca'yı g.ıl>ul etmiştir. 

Alman g.ızctccilcri, Fransayı terk 

~ Karataş 

' Plajı 

Ço.:!ukların Cennetidir 

Yavrularımzt bu tabiat cenna. 

tinin Havasından, Nef'esinden 

ve Faydalarmdan mahrum et
memek için hiç olmasa Hafta

da iki gUn oraya götUrUnUz. 

llcr gUn ınunta:ı:am otobUs ·cfcr 

lcri vardır. 

Sinemanın En Güzel ve En Büyük 
Jönprömiyesi 

( Robert Taylor] 
BlYI A~şaım 

Yazlık Sinemanın 
Göstereceği, Hissi müessir ve 

Fevkalade bir film olan 

1 
=====================n 

Üç Arkadaş 
- il 

Şahaserinde gösterdiği emsalsiz 
sanat kabiliyetini hiç bir fılminde 
bu derece isbat edt'memi~tir. Bu 
müstesna Film YAZLIK Sinemanın 

En büyük programlarından 
birini teşkil edilece~tir. 

2 

Jean Pier Auma 
nın 

Şaheserler Şaheseri Y"nlış hareketi yok, edebi ihtila.~l~r 
yok . Hulasa hiç bir şey yok. Butu.n 

A b '° d bı• 
1 k l leı wııı Abone l -Uış ıııeıu e c T ı , .. _______ ... ., ___ ., 

etmektedirler. 
Transatlantikler yollaırnı değiş

tirmekle ve Lirçok Amerikalıların 
) ola çıklılını nazarı itibara alarak 
fazla yo1cu alabilmek için hazırlık 

!ar yap•naktadır lar. 

V.ılparaiso'<lan g~lmcktc olan 
Virgilio trans<ttlantiği cebclüttarık 
boğazını geçmiş ve marsilyad.ı dur 
maksızın Cenova'ya doğru yo'una 
devam : etmi~lir. 

P.uis bulvarının ve sokaklarırıın 

l.i nlJ.ı direklerine koyu mavi tf'nk 
te elektrik la•n S ıları kooıın ıışlur. 

Louvre ve diker müzelerdeki 
san.1t eserleri ıin m•Jlnf jZi\sı için ih· 
tiyati te J1,irler alınmıştır. 

Sıhhat ve içtimai ınııavenc:t Vekaletinin 9 - 8 - 93? tuih ve 20 
numaralı ruhsatiyesi ile hastanemizin 23 yatağını haıiden gelecek ticretli 

hastalara tahsis ediyoruz. 
Hastanemiz Adananın en havadar bir yerinde etrafı portakal ve çi· 

k bahçelerile muhat modern, her türlü konforu h~vi ve f eıınin bütün 
~e 

1 
rını içinde toplamış müslesna bir sıhhat yurdudur 

ıcap a f . . . · 
Bilgisi, iktidarı ve mu va fakı ye~·"·· a~elıy \llar~le. herkesin itimat ve 

Cu
"hunu kazanmış olan Operatorumuz çok musaıt şartlarla hastalan 

tevrc 
tedavi edecektir. 

Ol • J k . Hastanemizde tedavı o ma ısleyen bütün müracaat sahipleri haric-

d 
d diledıkleri Doktoru serbeslce alabilirler. 

en e b' h. Muhterem halkımıza ır ızınel gaye.sile açılan bu yurt çok 'ucuz 
.. ti le m•.nleketin sıhhati için herkesin emrindedir. 
ucre er v • • 

Hastane Gazh1n! yanındakı yol ıle ~ehre bağlıdır. 
Her ihtiyıu; anında hııslanc müdiirlüğüne müracaat edilmesi rica 

6 - 15 G. A. 10939 
olunur. 

lngilizler biiyiik kafileler halinde ·~----·•••••••••••••••••••-•••-ınrınlekcti krkr.lmrktedirler. E k k ş k 1 
Mülteciler hakkında tedbirler Adana le tri ir etinden: 
PMis : 26 a a. -2) i{e 27 a 

. ı k' b'" .. k y ş arasıııua ı ulun er ek mült .1 I •
11
. • 

1 
ecı er e 

mı ıyelı o . ınıyan biitün nıu"'lt .1 • . ecı cıın 

polıs ~omise~liklerine müracaatla 
kaydedılmelcrı emredilmi~tir n 
emir hilafın1 hareket edeni. d u 

··ı ·ı·k f er en mu tccı ı !I alı kaldırılac~ktır. 

Hü'-aiınct, Pari)te bulunmaları 
kendileri İçin ln;ati bir ın L • 

1 
CC-:Jllıtyet 

o mıyanları s'!hri terket w d 

Sayın miişterilerimize öğütler : 

1 
) Tas!lrruf düşü:lcrsile elektrik lesisatınızda kendili~inizdcn tamir 

•
1
: işleri yap.n;ıyınız. Ç•in1<Ü, bu size can pahasına mal olabilir. 

ve 1 ave · ·ıA 1 · · 1 ı· "k b 1 k. 
2
.) E.lcktrik lesi~ıtı _tam~r ve~ ave ~r.ını e ı ıyet vcsı ası u unan ım 

1 
>tırıp elek trık şırkctıne gonderınız. 

se ere yaı '-1 k . 1 . . k 1 k .k 
3
. ) Bıliniz ki, ışılc, s:c~~ ı Vı! _ış e~ıcı ~~vet veren e e trı cereyanı 

do. ru kııll.ınılın ıdığı takdırd~ tehlı~elı .~labılır. . . • .. . . .. 
1
0 

n i ·in tesisatınızı vakıt vakıt goden geçırtıp gorecekınız dıızen. 
,111 ı,; b f ... 

sizlikleri ve bozuklukları ertara dc.tt~rırıız. , I 

K 
d' tesisalınız !an g\!ne kcn ınız mes u olacağınızı unutınaına1ısı· 

en 1 16 - 23-30 10949 
. . ~ ınegc avct 

etmışlır. 

Amerika sef.ırctanesi l \ A · .. • e >aasına 

1 nız. 
r 

ın.crıkaya donnıcği lavsiye elmek-
tedır. 

50,000 lt.dyan Fransa için 
harp edecek 

. Paris : 26 a.a. İtalyan muhacır 
lerınden 50,000 azası bulunan b' 
l~ş.ekkül ~'an ltalyan halkçılar bi~~ 
lığı umumı sekreteri B C h' 1 

1 
• occ ıye 

ta .ya muhacirlerinin halihazırdaki 
vazıyette hattıhareketioin ne 1 
ğ . . o aca· 

ı seretınde bır su1I sorulm d 
ır. d k' uş o a 

aşa5ı a ı cevaı.,ı vermiştir. 

- Geçen eylül ayında b" h 
vukuunda Fransayı müd f _ır arp 
"' d a aa etmcğe 
ama e olduklarını söylemi 1 1 
talyan muhacirlerinin hep ~ do an ~ 
f 1 • • sı ~ vazı 
e erını yııpkcaklardır onl .. 

d ·ı . . . . ar ıçın ken 
ı erını sıv•I ve asker4 t . · ı · ... ı 0 orıtelerin 

emır erme amade kılmakt 
h-tl · an ve taah 

u erını yerine getirmekte b k 
1 k b

. n aş a 
yapı aca ır şey yoktur. 

Diğer taraftao ltalyan h k k b 
şer birliği Alman . Sov t u .u u e 

k d" . . ye mısakı-
nın en ısının h1ttiharek r . . d . . . e ını tadı! 
e emıyecegını beyan etmek d" 
halde birlik Ötedenber "tt'hte ır şu_ 
ld h 

1 ı ı az etmış 
o u~u attıhart:kete dk · · · sa ı olup h"' 
rıyetını totaliter reı·iml · b' u 

·ı eı ın ır taarru 
zu ı e tehdit eylediği takd" d F 

··d f 1r e ran 
sanın mu a aasına i r k ş ıre edecekrir 

Vesminister Man 1 d 
1• 

1
• as ır a 

n.ıyme~ ı evrak sa'-1 
K anıyor 

Londı a : 26 a a. _ • V .. 
d 

. • esmııster 
manastırın akı kıym~tli k . 
'h· h . evra ıle la 

rı ı azınelcr kıılarda•kaz 1 d . ı an erın 

mdhzenlere nakledilerek ~•nn· l ıyet a · 
tına alınmıştır. 

Bu hazineler arasında 600 8 d b . "ne en erı taç geyme merasimlerind 
kullanılan taht bulunmaktadır. B: 
ameliyat polis memurlarının n . czaretı 

yeni çık~n kanun ve nizamlar 

T
. t ve Sinamalarla k'ln>erlerden D!vlet ve 
ıya ro ' d 

Bele:liyelerce alınmakta ola?. .. a mga,. tay!~re 
belediye resimlerile Darulaceze hıssesının 

ve · · ·r d · k ınikdarıra ve suretı ıstı asına aır anun 

Kabul tarihi : 6/7 1939 
Kanun No: 3~2 Neşri tarihi: t4ı7/1939 -

- Dünden artan -

dd 2 
_ O Ju:vl~rind: mjıh rnraı 3U

1ny!Jr v~ a;
1
c ·ri n ~nurlar· 

Ma e . • 1 d • 1 . I · fradına gösterılen sınema ar an re,ım a ınmaz, 
la aıle erı e .. 1 • ·ıı . k b 1·· J 

B 
. matara hariçten ucret e sıvı e11n a u u memnu ur. 

u sına .. . 

H 
r crmiyetlerile spor kulublerı, tarafından ta11amen parasız ola· 

~yı t · ıı .. ·ı f ,. 1 -b. rak halka verilen kon~"r ve emsı er ve gosterı en ı ım er resme ta 1 

değildir. . b'I 1 _ . M 1. V •1 . M dd .3 - Bu resıın ı et er uzerıne, a ıye eka etınce bastırıla· 

k
. ha. ~ rJulların yapıştırılması surelile istifa olunur. Pullar damga res· 

ca UlU , • • d . 1 d.1. • k u hükmü daıresın e ıpta e ı ır. 
mı anun · 1 k 1 d · b· ı 1 ı. Mali e Vekaletince tayın o unaca yer er e resmın ı et ere matuu 

d 
yaz'ı suretile istifası mecburidir Resmin tahsil ve kontrolü Maliye 

amgil v . . . 
rları tarafından ıcra edılır. 

memu b" · · dd · d 1 1 d b'I k 1 Madde 4 - Bu kanunun ırıncı ma esın e yazı ı yer r.r e ı et u • 

1 1 V
e biletler üzerinde bedelinin göstı-rilmesi mecburidir. 

anı ması . • d d' h . 
1 

"b t ve kontrol içın alaka ar makamlarca memur e ılenler arıç 
nu a . A 

1 
k üzere birinci müddede yazılı yerlere bedava olarak veya tenzılath 

0 mal · nlere otur .fokları mevkiin bilet bedeline giire alınm:ısı lazım 
ücret e gıre ' 

1 
• mikdarında pulu veya matbu damgayı havi bilet verilmesi 

ge en vergı 
mecburidir. 

B' . ci maddede yazılı yerlerde: 
1 )"~ilet kullanılmaması veya bilet kullanıldığı hehle üzerine üçüncü 

maddede yazılı pulların yapıştırılmaması veya matbu damga vurdurulmı: 
h 

tinde bu mahalleri işletenlerden her oyun veya konser devresı 
ması a . h b. . 'k. 1· 
· · b ahallerin alabileceğı müşteri sayısı kadar yerme er ırı ı ı ıra 
ıçın u m .. 
hesabi le resim ve bu~un beş mıslı cez~ alını~. . . 

2) Duhuliye ücretı alındığı halde bılet verıtmemesı vey.a satıla~ bılet 

1 
• u-ştt'riden alınarak yeniden aatışa çıkarılması hallerınde, verılmeyen 

erın m . . . . . . 
ve a mükerrer satılan h~r bılet ıçın tahakkuk ettırılecek fesım; ve alınan 
üc~etten eksik bedelde bilet ver itmesi haliıı Je, alınan ücrete göre nok· 
san ıfa olunan resim; bilet başına beş liradan apğı olmamak üzere beş 
kat cezasile birlikte tahsil olunur. 

l, ı ı' ara rağmen hatta ugun en . 

h 
· 1 n çekilmen• 

zı n h ~yat sa nemız ıe . 
sen l!n ric:t edıyor, istirham edıyo · 

aını1 posla masrafı t Ven·ı Şafak : 
bedeh değışmeı Y 1 • ! 
ıamınediliı. 1 * * 1 

il
. 1 r ı· ııı ıd1:ueye ıııııta· ••-• ........ 

'J. - ana T 10986 
l:aatedılmeldıı. - ---...... ~ ..... -------~ 

altında yapılmıştır. 

Jşçiler evrak ile hazineleri evvel ı 
den hazır ve numaralanmış sandıklı ıl 
ra yerleştirmişlerdir, ·ın 

d 

.3) Biletlere duhuliye ücretine nazaran yapıştırılması lazım gelen pul-
dan noksan pul yapıştırılmış oldu~u takdirde. noksana aid resim. 25 ku· 
ruştan aşağı olmamak üzere Leş misli cczasile birlikte tahsil olunur. 

(Sonu Var) 8953 ruın. 

• b . kı. h etmeni iste· 
5enm, eııı ta uı 

Q ı ' • ı 'ı' yüıüındena· 



Adana Borsası M uamelcleri 
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En az ı f.n çok 

K. S. K. S 
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CiNSi 
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_K'c~:and _ _ 41 1 
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YAPAGI 

-Beyaz 1 
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Buıtdayl\ıhı ıs 3.50 
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• Men tane 

-Arpa 3 3.12 
-F;sıılya -
Yulaf 'J 80 -

' --
Delice ---
Kuş yemi 4,37 
Keten toliumn 9 ,25 ı--Mercimek 
Susam 1 

u N 
Dört yıldız Salih 
üç • " 

-bört yıldıı Doıtruluk ---<----=-'-"---=-'-"----- -- -üç • 
Simit .. 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç .. .. 
Simit .. 

-----
Satılan Mıkdar 

Kilo 

-- ---
- - ---- --

Liveıpol Telgrafları 
26 I 8 I 1938 

Prne 1 
Kambiyo ve Para 

iş Baukasından alınmıştır. 
S.nlim --,-,--------ı--ı-- 1 

Tüm Satın Alma Komisyonu Re
isliği : 

1 - Adanddakı birlıklerin kışlık mahrukat ihtıyaci içn 15 000 kılo 
sömikok maden kömiırü açık eksiltme ıle 18.9 939 pızartesı gımü saat 
onda ihalesi yapılmak üzre eksiltmeye konulmuşlur. Muhammen bedelı 
49.50 lıra olup ılk lenıınalı 371 lıra 15 kuruştur. 

2 - Eksiltme Adana Tümen karargahında salın alına komisyonunda 
yapılacaktır l.tekliler şartnarntsini Ankara l5 tanbul levazım amirlıklerı 
ile Kayseıi kor ve Adana da Tüm S1lın Alma Komisyonlarında her gün 
giıre bilıı ler. 

3 - fsteklıler 2490 sa) ılı kanunun 2, 3 cı maddeleri ıı h.,z oldukla 
rına daır veşaıkı hamil olmak üzre ıhale saatında ılk lcmirıat makbuz ı le 
müracaat etmeleri lazımdır. 27 2- 7 12 ı 0982 

Adana hiikumel c·varında Ulusparkı karşısında 
Bizim bısiklelci Yunus Necip Özyazg~n 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürko p 

Acan t.ılıgını alnı, k içın sene 

lerd(_nbrri uğra~lıgım DÜRKQP 
fdbrıkasının bi>ıkletleri gelmıştır . 

Diiny~nın en eski fabrikasının 

yaplıgı, biitün malzemesi çclıklen 

olan DÜRKOP Bisikldlcıinin ma· 

deni aksamı Kıomdan mamul o!up 
· yağmur ve çamura ragmrn kati yen 

p~s lulmaz Bisiklet rııcraklılarınır. 

teşrifleı inde DÜRKÔP Bisikletleri 

ni giirrnek ve almak menfaal'cri 
•ktız•sından Jır. Bilüınum bisiklet 

yedek parçaldı ile Konlinanlal iç ve 

Dürkopp 

• 
t· ----·· 

•, 
;!: J 

l: ı 

SOdOn k3ym a~ ını 

tam ~ men ç ık arır 

Kolay i ş ler. 

Yap ı lışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

' -
. -.· 
.. 

, 

SAt 
Bıı gece nöbetçi eczan 

Hukiımet civarında 

lstikaınet eczahanesld. 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makiıı' 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Rad O 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungı 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası 111-

mulatı Adana Acentalığı • 
Eski Orozdibak karşısı No::85 

lv736 43 

Anka 
l vekil 

Hizmetçi aranıyor•ucri oı 
ıyurmuş 

Adana Mersin ve hava\isAcal'\tas_.!; 
•• 

-· ~ I 1• Genci 
Evde çalışmak üzere bir hiı ilerle M 

metçi kadın aranmak! adır . iste Mılli , 

--~ 
Adanada hükumet caddesinde yenler idarehanemize müracaat----' 

ctsiı1ler . C. 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 
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Seyhaıı Orman Çevirge Müdürlü- · \ 
ğiinden: 

Cinsi Mıkddrı Muhammen vahit fıdtı Tutarı 

Kcıılal Kilo Lira Kuruş Lira Kr. 

Kuıu ankaz 
Çam odunu 5213 00 12 625 56 

1 - Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası dahıllnde Gok Ökiiz orma
nında 5213 kenlal mikdarında Kuıu ankaz çam odunı• satışa çıkarılmış · 

tır . 

2 - Satış 23/8/ 1939 gününden itıbarcn on brş gün •onra 7191939 
perştmbe günü saat on birde Seyhan Orman çevirge ıııudürlüğü daire
sınde artırma ile yapılacaklır. 

3 - Beher kentalinin muhammen fiyatı 12 kuruştur 
4 Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Orman Umum 

müdüıliiğü, Seyhan Orman Çevirke Müdürlüğü ve Osmaniye orman bol 
ge ştfliğiuJen alınır. 

S - Muvakkat teminat 46 lir3 92 kuıuşlur. 
9 - Salış umumidır. 24 - 27 - 31 - 3 10975 

~ .. 

----·a 
K 

Se 
1 
.ıyhan P. T. T. Müdür-
.üğiinden : 

, 

ör.~ 1 

ı eti ı ... r 

·ı 

gu ıçın makıni sl veya sanal okulu 
mezunu olması ve lcsviyccilıkle 
cfcktrık işlerini bilmesi şarttır, 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 

Askeri kısınının kayi l ve kabul şartları : 

1 - Ankara Aslc.eri Veteriner Okuluda bu yıl sivil tam devreli Jişe 
!erden iyi ve pek İyi duecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını ver 
ıniş olmak şartile talebe kabul edilir. lsteklılerin aşğıdaki vasıf ve şart· 

ları haiz olması lazımdır. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tabasından ve Türk ırkından o1mak 

B - Yaşı 18 -;-- 21 olmak 
C - Beden teşekkülleri ve sıhhati ordudd ve her iklimde faal hızme· 

le müsait olmak dil rekaketi olanlar alınmaz. 

D - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam. 
E - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak zabıta vrsikası 

ibraz etmek. 
2 - isteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağtanması la 

zımdır . 
A - Nüfus cüzdanı veya muşadd;ık sureti 
B - Sıhhati hakkınna tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağıdı. 

C - Lise mazuniyet ve olgunluk şahadctnamcsi veya tasdikli şureti. 
D - · Okula alındığı takdirde askeıi kanun nizam ve talim& tlirı ka· 

bul elliği hakkında velisinin ve kendi.inin noterlıkten lasd ı kli teahhüd 

N 
o 
-

senedi . ıhti 
E - Saralı uyurken gezen sidikli bayılma ve çı ı pınmıya miipt~la ol ~ 

madıgı hakkında verilen noterlikten tasdıkli teahhütnamesi bu gıbi lıas ' •kin 
talıklardan biri ıle okula girmezden evvel malul oldukları anlaşılanla r ıııu 
okuldan çıkarılır. ve bu müddete aid hukiırnct masrafları velilerine Ö· l>u 

~ıl 

dettirtlir. \ 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelarine istıd.ı ile 
müracaat edecekler ve şubrlerince ikinci maddede bildirilen evrakı ikm•l 
ellıkten sonra Ankarada Yıiksek Ziraat EnstitÜşÜ Veteriner fakultesı 
askeri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Ş .ıhadetname derecelerı 
ne ve miiracaal sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayit iş· 
feri kapanır; kabul edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile teb 

lıgat yapılır. 
5 - Muracaat müddeti Eylul 20 sine kadardır ondrn sonra murı· 

caat kabul edilmfZ. .. 

20- 24 27 - 30-3 - 6-10- 13 - 17- 19 10967 

.. 
1 • 

Kızıl a y 

H a ata l ar ını 

Doktor 

Kemal Satır 
civarında iskan dairesi y a nında 

Müslüm ap artmanı 

h ar giln sabahtan ak• ama kadar kabul adar. 

G A. 12 26 10909 

ıh' 

dı~ laslıklcıi m~ğazamızda mevcut· ı 

tur. 10911 _9_-_4_5----~-----~~--r 1 

idaremize maaşlı bır makini~l 
ve elli lira ücrellı lıır telefon hal 
nı c muıu alınacaklır. 

isteklilerin daha fazla malumat 

alınası için Mü lürlük kalemine 

28 8·939 larıhine kadar müracaat 
Umumi neşriyat mıidiıriı 

Macid Güçlü 
AJana Türksoıii mathaaıı .... .-..... ~~~ ..... -~ --

• 
Makinist için orta okul mcwnu 

olması şarllır. Telefon hat memur- ' 

farı ıliin olunur . 10979 
25 27 


