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~ altık ı.!t:nİ inin So, \et Hus' a 
IG?> t:ırn ı ıdnn nn..ıl ıl,ı lıir çem· 
r içine nlınnınk i<;fenildi 0 ini Al· 

' bu,ul, bir cndise ile görlhor. 
n Unlerdl· ınultcfikler forafındnn 

.\ Uc;tunc tatbik 
koln\ içinden 

ıln k i dt il. her geçen gUnUn 
n\nnın ,n i,eti Uzerinde bir 

ı ı lık , Ucudt eti rece inde şl'phe 

k Bunun ıçırı gittikçe dnrlasnn 
\ı rio t.m:\ ikini n altmak \'c geniş· 

k la ım. 
Alman\ n.' n hilhns n lazım olnn 

· mUltehklerin ah·~ hine nıUtc\'cC· 

bir hnrb R u \ nnm d:ı •İrmc idir. 
ı ı çher gnzete inin ik1 n ~v\:d 
kn \f\du Turltlcrin \e Huslnrın 

ttkaLil tnlı ... idnt .'tıptı ııı:ı d :ıir 
rdi •i mnlumnlı n· hu hvrnstnki 
l lenlnr bu csosn dn, nnınnkt:uhr. 

czctenin "crbest bir .t\lmnn ga· 
t ı olmadı ınn öre Al mnn politika· 

1 ı n son Un lerdck i hıH•aqn ı bu gn· 
t nin ııesrİ\ nl tarzından hi sı:-dcbi · 

itiz 

Turk lerle So''' et Ruı;va ;ır:ıo;ındn 
11111.rdnnbcr i dc \'nm edi~ gitmekte 
lan dnstluk d u,,gu ve bağlarını ge''Şe 

ek herha ngi bi r hadi'>t: ve zıd mcrn 
llatl nrın mc_) dnnn çıktığın ı b il miyoruz 
~llndol u njnns1mn notudn göc;teriyor· 
~. l\n fkas hud udund a ne Ru<ılar v e ne 
.' biz hiç bir nsk eri t ephir nlmış de 
liz. 

I Almonyamrı ht•r şeyden önce R u.; 
•r b ilha c;c;n Balkanlardan uzak bir 
'•hada muttefikl er nle\•hine bir hnrbe 
0krrıak istediğine ve i>u hususta muh 

:t)jf tıarzlarda teşvik ve tahrikler y np 
~l•na artık şuphc knlmıyor. Rusların 
•lkanlarn doğru bir yUrllyU ~e geç 

'-'t~ j evvela kendisinin tauvvurlarma 
'ıııhalif olmıılda beraber ttah·anmda 
~tsini tahrik etmektedir. Çunku lt11 lyı .. 
""•haten Balkan dava•una dahil ol· 
"'ıı, görunu,·or. Bu mıntakalarda SoY· 
" t . ite Rııs_,·nnın her hangi bir hareketi 
dt•l.,a gibi baştan aşağı mucehhez hir 
llıı •itti mUttefikler !lafında .w~r "l • 
~-~. ınecbur edebilir. Bu iş Almanya 
~11" hiçte hoş bir şey değildir ve 
, "dan ne kadnr çekinmek mUmkUnsı• 
.. derece rekinmc\'e x:a\"rct edecek ltal .... • .. ~ & • 

tıl •le Ruı~·anın Balkan davaoıında kar 
' '"'•11na razı olmıva caktır. 

L ikinci muhim nokta. Alman\'a bu "• . it "l>tta galipte, mnglupt:ı çıksa harb-
"d ~ tn \'orğun düşmemiş Ru o;yanın 

'"•b •1ında knlmış olmasına a sla razı 
ı,:"1tz . Bugun Alman hukumel nllam-

11111\ değil e bile, Alman milleti ha · 

( G c:risi ikinci sahifede ) 

... .. 

Roma : 9 (Radyo) De} ı Sk ç 
gazetesının Berlınden ö~reod gine go 
re, Alman ık•ı,,at n 11rı doktor F.ınk 
yakında Muskova) a gedecektıı. Alman 
nazırının esas va7 fesi Alnı ıı~· ıçin 

hemen tcmın edılmesı lazım ae en 
maddelerı gerek para. gerekse her 
hangı bır madde vermeksızın şımdi 
den ıedıyes z olarak almaktır . 

} Ti (Jfl f )OTllll merl z JI., :ı.1111 ı L ·n lı r göriinüş 

Alnıaııy.ı, şu 7.aman arda Rusya· 
nın en zı~ ade muhtaç olduğu makıne 
ıle hık s } apmak suı eı t! d, hi iş go 
ı eınıyor A1manyd bu teklifı şımdı\ e 
hadar Rusyaya yapmahan Çt<kiıımj.ştı 
zira rusyanın, Alınany<1 hesabına b r 
imtıyaz cld etıneks11.1n buıııı razı ol 
ı oıyacJğını b lı~ ordu Bu ımtıyazın da 
Hıtle ın alıi'<ad ır olduğ"u bir toprakta 
m ,ela Rom ınyada serbest hureket 
eıııı k müs des• olması miımkündür. 

Londra: 9 Rad} o) 
t eblığıne gore, 
et kıtaları 

Sovyet 

de\i rn 

etınektedır. Korf'lı haddınu Fınlan· 

dı~a esas haddı ya•mıştır. Havaların 

( Ger isı altıncı :rnlııf~dt! ) 

•• Alman deniz uç 
altısı 

; ..,, ..... . ~ . ._. ......... ._. .............. .-. ..... ._. '{ 
1 !Rumen-Rus ı 
!hududunda daha batırıldı • • ' . 

Garp ce phesinde dün büyük keşif faalıyeti 

• • . t Londra : 9 ( Radyo ) - t 
i Rusya , Odesa havallslnde t 
i Rumen - Ru• hududu bO· i 
! yunca· bir askeri mıntaka ! 

ile, hatlarda topçu oldu döeltosu ! tesis etmiştir. t 

• • 
Paris : 9 Radyo) - Dün garp 

cephesindeki sükun topçu faa liy e t ı ile ı 

ihla l edilnı ış t ir. Keşıf K o lları büv ük 
faa liyet gosıerm ştır k ez.ı d üşma n ların 

da ceplı enın her ı a rafınd k eşıf faali
ve tı olınuşı ur. 

Londrn : 9 Radyo) - Dün Öğ· 

leden sonra bir lngı lı:.. tayyaresi bir 
Alman tahtelba h i rıni batırmıştır. 

AV .;STRALYANIN YARDIMLARI 
Sisnev : 9 (Radyo) - Avustralya 

başvekili bugün bir nutuk söyliyerek 
lnrıliz . Fransız Alman harbinden bah 
setmiştir. Başvekil bu nutkunda ez· 
cümle şöyle demiştir. 

"Avustralyanın hududları Rende 
dir. Eğer fngiltere harbi kayp ederse 
Avustralyada kayıp etti demektir bu · 
nun için bütün mev::ıudivetimiz ve kuv 
vetimizle garp cephesine yardıma ko 
şacağız., 

Paris : 9 (R•dyo) - Hafta için 
de dört Almarı denizaltısı gemis• ba 

tırılmıştır nıuhasamatın mebdeinden be 

ri en az 40 Alman denizaltısı su al 

tına gönduilmiştir. 

Londıa : 9 (Radyo) - lngiliz 
gemileıi b,r Alm ~n tahtelb -ı h = ri ni daha 

batırdılar bu tahtelbahir lrıg~liz d~ · J 

nizaltısından ba$kadır ayrıca l>ir fn 1 
- Gerisi beşinci sahifede -

.-....... ................................................ -. 
F 1 K R A 

s~vmek ve inanmak 
JJ eddc: kana tlannrak' meşakkatlere katlnnoıak, gundeli k kaygıları snf· 

r a lar gibi 1ltmnk, yeni vo gUzel şeyler .rnratmnk için çok ç:ıre var : İnanmak 
,.e c;evm ek . 

S evmi.,·cn ve İnanmı.'·an İnsnnın kon•şnlıilen bir in ~adandnn farkı ne-
<li r ! 

Se\'mek : Şefi , toprağı, k öyu, anay ı . eşi sevmek .. 

lnanmnk : Bir dava uğrn'la baş konııak, bir im~na bnglanmak bir ~ o, 
lun \"Olcus u olmak . .' 

-Sipsİ\•ri ray bi bir zekada bir ma.y mun çevikliginden başka ~e~; körme· 
ye özenme.'·iniz ., 

Ş'1phe, imanı dogurmak Uzere olan ruhun ve kafanın ihtilacı oldugu mUd• 
detçe gUzeldir. Gayt'siz \ ' C devamlı ~Uphe, kemiren bir kurttur. 

inanmak Lır otluğa baglamak değil, bir hedefe tırmanmaktır. 
Yen- ,yol göruldukçc oraya koşulabilir; yeni imkanlar keşfedildikçe der

hal faydalanılmalıdır. Hele yeni vuıtalara başvurmak ve a.vak uydurmak 
her zaman lazımdır. Yeterki hedef kaybolmrsuı ; makdat araya gitmesin .. 

Dunyevi imanlar icin mutlaka Sir kim<ıeyi yeya. :bir 1eyi putlaştırmayı 
!Uzum .'·oktur. Bilakis böyle bir tema.vul bu imanın huviyetini bozar, iddia
ııını ,yaralar. Bizim İmanımız. batıl akideleri deviren putları kıran , y eniyi 
gUzeli--doıruyu arıyan, yUrllyen ve gelişen şeyl ere l.ıel baglı.rnn bir imandıı
Biz heyecanımız için. başıboş, (nğzı köpuklıl bir nt gibi şahlanma..}· • hiçte 
meziyet sa_ymayız' Bizim heyecanımız. d öşenmiş ra, far U'>tunde bir lokomo· 
tif gil.ı! ölc,: ülu ve şuurlu görUnen b ir kal eye hayrng ı dikmiye azmetmi;ı biı
fedni gilıi g özU pek ve :ıtılgandır. 

Biz, .reni TurkiJe_yi kurmak dnvasınln gönullul eri , gıındelik k:ıygılerın 
:ıdaml:ırı d<'g iliz. N e gundelik takdir, n e gUndelik t ekdir , bi zi şn~ırtmaı; sen· 
dele mez 
Biz. _y ol u mu •un doğrııln~unngU venli , sevgimizin sıcn klrgı il e cnn lı , imanımızın 
ul\'i \ ı;:ti , 1 <' nı .. s t . fn knt h ı:-defi ••izden k a\ bet menin t>n di ..,c .; ı dc te tkikte ı_,· n·e 

... .. C' .. ) .. ' - ..; 

glıze le ve doğraya yolcu.yuz .. 

Behc11t Kemal Çajıvr 



IKTl~.l!.Df MESELER 

Rusya Almanyauın 

istediğini verebilir mı? 
IE:5) usyanın Alman Hükumetine 
~ 800,000 tan petrol ve petr 

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

ö 
rol mahsülü maddeler ve 

rec~ğine dir t'!yid edilmiyen haber· 
ler iyi malamat alan Londre mah 
fillerinde hayrt-tle karşılanmıştır. A
merika maden bürosu tarafından 
neştedılen rakamlara göre Sovyet
lerin petrol ihracatı 1939 senesi 
ilk yedi ayında ancak 400,000 tonr 
dur ve bununda yalnız 179,000 to 

1 

Mersin - Adana pamuk 
· ihracatçıl3:r birliği 

Prof. Tankut 
Parti müfettişimiz dÜ11 

Mersine gittiler 
Parti müfetdişimiz profesör f-la· 

san Reşit Tankut dün mersine git· 
mişlerdir. Profesör, yarın Tersusa 
geçecekler ve bilahare şehricnize 
avdet edecekİerdir. 

un Almanların en çok ihtiyaçları 

olan gazolin ve Dıes el yağıdır. Bi 
nanaleyh Rusyanın Almauyaya ma· 
kul bir zaman içinne 80Q.OOO ton 
petrol verebileceği şüphelidir. Zira 
bunu yapmak için evvala kendi~sar 
fıyatmı son hadde kadar kısması 

ayni r.amand.. İnkiltere, Fransa; 
Sür kiye, Mısırı hal ya ve diğer mem 
leketlerle ticaretiue nihayet vermesi 
lazım gelmektedir. 

Bu ise onuıı beynelmilel petrol 
pazarlalarından tamamen ~ektlme· 
sini mucip olacaktır. 300,000 ton 
petrol mahsülünün bir sene içind~ 
nakli binlerce hususi kamyonu ihti· 
yaç göşteımektedir. Her iki mem
lekette.de meveut kamyon adedi 
buna kafi dei?ildir. Rus petrol ih 
racatinın bu güçlüklerini "Mılitarish~ 

Vöulıenblatt,, ismindeki Alman as
keri m'"cmuası da itiraf etmektedir 
Bu mecmuaya göre Rus petrol istih 
salınin tekrar organize edilmesi se· 
n~lere rııühtaçtir. Ayni makalenin 
muhaı riri Rusyanın bir çok diğer 
bam madcJel,;}rı, bakır, tut}·a, nikel. 
kurşun, antiunuvan ve kalayı mer
cimeğini bıbul rdiyor. Zira Rusya 
bunları b:zzcıt idhal etnıektedır. Di· 
ğer ham maddeler, Kömür ve demir 
hususunda muharrir daha ı.ikbindir. 

Almanyanın bunlara malik oldu 
ğunu veya diğer kaynaklardan elde 
edilebileceğini iddia ediyor. Esasen 
Rusyada kömiir darlığı olduğu ve 
nakliye güclükleri ve bunun sebep 
olduğu israflar yüzünden daha çok 1 

arttığı Londrada salahiyetlf zatlar 
taraJından söylenmektedir. Hali ha. 
zır demir istihsal fazlası sadece 250 

bin tondan ibarettir. 

Birlik 
tasdik 

nizamnamesi hazırlanarak 
için Vekalete gönderildi 

Adanada istinaf 
Bölge pamuk mahsulünün ihraç 

işlerini organize etmek üzere böl
gede bir pamuk ihracatçılar bırligi 

kurulı:cağını ve bu birlik merkezi
nin ~Mersinde olması düşünülmüş 

ise de Adanada bulunmasının daha 
muvafık olacağı111 bir kaç güv önce 
yazmıştık. 

1 mahkemesi teşkili 

l 
Esas itibarile kurulması kararlaş· I 

tırılmış olan bu birlik nizamnamesi 
hazırlanarak Vekalete gönderilmiş· 

tir. Vekaletin tetkikinden ve vekil
ler heyelioin tastikinden sonra bu 
nizamname ge[ır gelmez birlik te· 
essüs edecektir. 

Birlik merkezinin Mersin mi yok 
sa Adana mı olacağı vekaletin 
karar vereceği haber alınmıştır. 

Galatasaray 
Seyhan maçı 

Ankara gençleri gaiip 

Dün şehrimiz stadında J 4,30 da 
yapılan Ankara Galatasaray Se~' 
haaspor. maçı 1-4 Ankaralı genç 
lerin galibiyeti ile neticelenmiştir. Ga 
latasaray takımı çok güzel bir oyun 
göstermiştir. Seyhanlılar dün pek 
şansızdılar. Seri bir teknik sayesinde 
Ankaralılar maçın başından sonuna 
kadar hakimiyeti elde bulundurmuş 
lardır. 

1 

Böyle bir teşebbüs var! 

Birçok büyük şehirlerimizde ad· 
liye vekaleti istinif mahkemeleri kur 
magı düşünmektedir 

Haber aldıgımıza göre istinaf 
mahkemeleıini ihdas edilfcek yerler 
arasında AJana da vardır. ,Bu su
retle trmiz mahkemesinin çoğalan 

işlerini süratle hal gayesi teminedil
miş olacaktır. 

İhracat ruhsatnaıneleri
nın tepdili m~selesi 

Haller aldığımızt! göre. Ticaret 
vekaleti, ihracat tüccarlarınH ruh
satnaınelerini bu ayın 10 nuna ka· 
dar drgiştirnıelerıni hildirmiştir. 

Ruhsatnamelerinı de~iştirmiyenler 

bu tarihten sonra ihracat işlerile 

meşgul o!amiyacaklardır. 

Iske nderun belediye 
muhasipliği 

Haber aldıgımıza göre, Ceyhan 
belediye muhasibi lfay Kemal Mut 
lu, İskenderun belediye muhasebe 
ciliğine tayin edilmiştir. Bu genç ine 
mura yeni vazifesinde başarılar dile 
rız. 

ISiimerbank fabrika1arıod3 
r 

çalışacak Polonyalılar 

Haber aldrğımıza göre iktisat 
vekaleti sanayi müesseselerimizde 
çalıştıı ılmak üzere c!ört polsnyalr 
mühendisle anlaşmıştır. Bu mühefl' 
disler Sümerbank fabrikalarında ça· 
lıştıla caklardır. 

Bilindiği gibi Sümerbanka bağ· 
lı fabrikalarının meseisinin daha 
rantabl bir hale getirilmesi hüküıJle· 
timizin ön proğramına dahil mese 
leleıindendir. Getirilrn polonyalı 
miıhendıslerderı 1--u ~ahada istifade 
olunacağı anlaşılmaktedır. 

Gıda maddeleri hontrolll 
Geçenlerde toplanmış olan Şıh 

hat ~füasır.da gıea maddeleriııirı 
konıolu hakkındaki yeııi nizaınnııtJI 
projesinin de görüşüldiiğüı.ü yaı· 
mıştık. Hnbn verildiğine göre Sıh' 
hal ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
h;:alkın saglığiyle pek yakından ali' 
kadar olan ve uzun ~amanda nber~ 
üzerine çalışılan bu rıizamnan1e) 1 

de' y::ıkında devlet şı'.irasına sevke 
cektir. 

Har be teşvik 
usulleri 

( Başmakaleden artan ) 

1. R . . . k k ··rUll' 
;.ı us tepmıne · ar..,ı sempatı go ,' 

mcmcktedir. Bu itibarla bu harbte 1i:ıı 
yanın da ,yıpranması lazımdır· 1 
nun için Alman politikası Rus~·a' 

~-~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~,kendi menfuatinc uvgıın bir h~~ 

Bugünkü Avusturalya :.~:.;·d; '"re"· ,,,;.;ı .. d;p J•': 
Dünkü ajanslar, Avustralya Baş · 

vekilinin lngiltere lehindeki mühim 
bir nutkundan bahsetti, 

Bu nutka göre Avustralya mad. 
• di manevi bütün kuvvetleriyle lngil

tereye garp cephesinde yardım ya. 

pacaktır. Çünkü Avusturalya İngil· 
terenin mağlubiyeti takdirinde .bir 
Alman Hegemonyası altına girmek· 
ten çok korkuyor. 

Okyanusya adı verilen bu kıt'a 

1 

ve üzerinde yaşayanlar hakkında 
biraz malumat vermeyi faideli bu
luyoruz: 

Avmıuralya adı, "cennp arazisi,, 
manasına gelir. Avustralya ismım 

alan Okyanusya kıt'asıııda 10,000,000 
insan yaşar . İdare merkezi Sidney 

Yukarıda söylcdi~imiz gibi. ~~ • 

1 \ 

kimdir. Sasnraya ahalisi de bu müt- . . . h ı.tıı'ıı 
OÜNÜN MEVZUU yamn gırışccei:!.ı arp Alman nOI' 

tehit devlet çerçevesindedir. ~arına göre a~cak o;ta ve kuçu!c .ıı~: 
Burada lngilterenin umumi bir va Uzcrinde olabilir. Rus,·a bir JcO. 

dir. Bu şehir bir buçuk milyon nü-

fus barındırıyor. Avusturalyanın do 

ğu tarafı dağlıktıı. Orta ve garp ta· 

rafı çöl halindedir. İklim, şimalde-
.)ağmurlu ve sıcak, şark ve cenubu 

şarkide mutedildir. Memleketin bü. 
yük bir kısmını kurak araziler kap· 
lar. Okyanusyanın hakiki yerli nüfu-

su 5,000.000 dur. Görülüyor ki bu
rada yerli kadar yabancı vardır. 

Ve yerli ahali günden güne azal· 
maktadır. Burada ekseriyeti İogilir. 
muhacirleri teşkil eder. Avustrat. 
yada altı birleşik hükumetten mü· 

rekkep bir cumhuriyet idaresi ba-

- . ,ıı~ 

valisi vardır. En büyük nazım odur. dan Hindistanın ~İmal nııntakııl3' s• 
Bu bölgenin en mühim gelir kay diger taraftan dn İngiliz ,.e frıııt .ıı 

impı·atorluk yolları ılzerindc bulıJ:ıı· 
nağı koyundur. Dünyada en çok et Sun-e. Irak ve Anadolu uzerin~ . 
ve yün satan memleket Avustural ruy~cek olur~a ı\lnınr.;rn için ıneıll" 
yadır. Bu kıt'a . etrafındaki adalcır niycli mucip bir hal olacaktık· 
Amerika, Felemenk, fngiltere, Ja- ı ·ıe e fı. lnıaıı\'anm hosuna ,gide JI • 

ponya ve Fransa arasında paylaşıl böyle g.eniş bir hnrcka;k !{u~' . 

mıştır. nın eirisrnckle Lir ıııenfonti o1ıı 01'' 
- d ~ 

Avustralyanın toprak üstü mah· cagını zannetmi.) orıız. Bilbassıı: 0

1 
d . b" 1 t 1 TU1'j( sullerı beş milyon tonu geçmez. Top _ u nama ır u.' me 0 nn 1 

k it ti 
. . ..h ... d Kaq.ıRth\'nnın bir harbe ıgiri~ect'/. 

ra a ı serve erının en mu ımını e h b - k .. crı . , . . a er \ erın te ga,\ ret go~ıcr 1 
altın teşkıl eder; takat altın ıstıhsa mnn gnzetdcriııin bu haraketle' 1 

kaya nisbetle (340 ton) pek azt.hr. harbe teşvik U'iUllerini bizim 1 .ıı 
i \ 

Rus dostlarımızın da i, i bir ıı 
\ı '1 a 

latı on altı tondur ki, cenubi Afri 1 Alınan politik~ ndnmlnrınn bıı ~ 

kar ... ılnnıı\ acnklarını sanl\ oru:ı · .. 

=---------------~--------~-----------m--------------------~------~------------~----:. • • 11• Fertt Celal OiJ~ 



e 

ıJ 

rı 

ıll 

~~ıp~g~:~;!!!!!ll!l!l!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!mli!!!!!!!!!!~~e!!!!+~ii2•~•!~!411!!!1!!~Sl!l!IWAB!l!!k!!!!!l~l!!l!!l!!l!!B!!!lım!IBI .......................... " 

Deniz paraziti 
MA\YNLER 

1 Düny©ı lhı©llb>~ırD~ırü .1 
'-------------------..... -........ ----.... ------' 

lngUlz tatlhbaret nezareti 
,u yeni tebliği neşretti 

Bay Gayda' nın bir makalesi 

~\.Ail iknatıslı maynlar hakkın 
ttw Uda şu noktaları hatırlamak 

faydalı olur: 
(l) Mıknatıslı maynlar yeni bir 

Sey değildir. Geçen harpte kullanıl 
trıışlardı. Mücadele metotları da mev 

' ' ltalya bitaraf değil, 
bir gayri muhariptir,, 

cuttur. Bügün Amerirallik harikul'a. Fakat Balkan memleketlerine 
de bir sür'atle bu metotları tekem. 

dokunulursa!? 
ın··ı U ettirmektedir. 

F' (2) MAynların Büyük Britanya ve 
ransanın Ga·p limanlarına hiç bir J 

tesiri yoktur. 
(3) Şark limanlarında bile te:.iri 

llıahciuttur. Mesela rastgele mayn 
dökme başlayalıdan beri şarktan hiç 
bir liman gemilere kapanmamıştır. 
~eıni zayiatı en yüksek hadde eriş
i .. 
ıgı devrede bile muazz~m bir ge-

ıt:i kafilesi mayn dökülen saha için 
den geçip hiç bir zayiat ve hasara 
u-gramadan limanına vasıl olmuştur. 
I (4) Danimarka Ticaret Nezareti 
likandinav sdaini tarafından kulla-

' 

Roma 9 (Radyo) - Jurnal D ,i, 
talya ga7etesinde. maruf İtalyan si· 
yas! muharriri Bay Gayda, buyuk 
Faşist meclisinin yapb/!ı içtima ve 
ne~redilen resmi tebliğ mUna<>ebetile 
çok mUhim bir makale neşretmiştir. 

Bay Gayc.lo. bu makalesindt', res' 
mi tebliğin bu noktao;ına temns ede
rek divor ki : 

" 'ttalyan resmi tebliği, İtalyanın 
gayrı muharip vaziyette olduğunu bil. 
dirmiştirr Bu sakın lto.lyanın bitaraf 
kaldığı manasında anlaşılmanın. İtalya 
bitaraf değildir. Gayri muhariptir, Bi
taraf tabiri ile gayrı " muharip ,, 
tabiri ara~ında buyuk farklar var. 
dır . 

Btıgtınku ltalya Balkanlara ı;ir· 

mı~ \' e Balkanlar pçinde en buyuk 
devlet vaziyetini. almıştır. Bunun için 
Balkanlara yapdacak her hangi 
bir tecavUz İtalsanın buyuh menfaat· 
larmrı. llnrbe demektir. 

B ö.,·la. bir ~şeyin hudusunpa ltal · 
~-e gayri muhııriplik vaziyetindan der 
hal sıyrılacaktır. 

J tal.va bugUn, kendi kendine bir 
çok ihtirazi kayitlar serdetmiştir. Bu
nu, Pal·lamentonun önumuzdeki içti· 
maında İtalyan Hariciye Nazırı Bay 
Ci_y ano etraflıca izah edecektir. 

Bay Gayda bundan sonra maka· 
le-;ini İtalyan - Balkan mUnao;ehet· 
leıine tahsis etmektedir .. 

lltlrnak üzere İngiliz sahillerine mayn 1 
------------------------------

~ardan serbest bir yol mevcut oldu. 
~nu ilacı etmiştir. Bu surette logil
tereye bu zamana kadar yaptığı ih 
racatını idame etmek istediğini de 
~östermiştir. 

Türk Yugoslav 
maçı neticesi 

(5) Beynelmilel hukuka mugayir 
ren.i harp usulleri ilkte bazı muvaf· Ankaragücü 2-3 maglup ı 
b~kıyetler kazanabilirler. Fakat tarih 

1 
•ze gösteriyor ki bu muvaffakiyet
'tin hayatı pek kısadır. Yeni icat 
ıle rnücadele edecek vasıtalar pek 
Çahuk keşfedilirler. Auodan başka 
~anunsuz usuller ekseriya Avustu· 
taıya yerlilerinin kullandığı "ooome
tarı~ .. gibidir. Neticede kullananı da 
Çarpar, A manyanm geçen harpte 
Raz istimali buna bir misaldir. 

lngilterenin Alman ihracaatmca 
:lltbargo koymak planı da kullan. 
1-ığı ~ayri meşru silahın sel-eb oldu· 
ı;tı bır mukabeledir. 
. Avusturalya ve Kanadanın ln

~ıltere ile harpte azami işbirliği yap 
ltıak hususundaki azmini Avustur
Ya hava nazan Otova radyosunda 
~'lıına günü bir defa daha kuvvetle 
_'lde etmişlerdir. Harbin ilk st>ne· 

g 1~de Auusturalyarm saıfıyatı elli 
ltıılyort sterline baliğ olacaktır. bu 
~ebJag geçen harbin ilk senesin

Ankara : 9 ( Huşusi ) - Mu 
hafızgücü - Yu goslav takımı bugün 
karşılaşmış ve neticede maç 2 - 3 
Yugoslkvları ı , galibiyeti i e netice
lendi 

Hariciye Vekilirniz, Beden ;Ter
biyesi Genel Direktörü, mebuslar 
maçı takibetmişlerdir. 

ikinci maçı Yugoslavlar yarin 
(bugün) Geoçlerbırliğı ile yapacak· 
lardır. 

Tasarruf haftası müna
sebetiyle büyüklerimizin 

konferansları 

Ankara : 9 [ Hususı·ı - Ta 
sarruf haftası münasebetiyle her gün 
Ankara radyosunda konferanslar 
verilecektir. Salı günü Başvekilimi

zin Ankara Halkeuinde :söyliyeccği 

nutuk radyo ile nakledilecektir. Maa 
rif Vekilimiz. Hariciye Vekilimiz, 
Ziraat ve İnhisar ve Ticaret Veki-

~ 'ki saı fiyatın hemen dört misline 
~;kındır. Hemen iki misli nisbetinde 
t tad talim görmektedir' Yirmi bin 
~>'Yare plotu Avusturalyada yetiş· limiz de ayrı ayrı günlerde konfe 
ta~kte ilavetende binlerce Avustu ranslar vertceklerdir. Parti azasından 
QI Yalı Kanadada tayyare muharibi Sırrı Day'da bir konferans vert-cek 

1 ~iltak yetiştirilmektedir. Kanadanın tir . 

F tansaya mühim 
ihrac~t yapacağız 

Ankara : 9 (Husu:;i) - Fransaya 
mühim mikt..ırdi m~yve ve kuru mey 
ve ibracatı yapacaktır Bunun için mii 
sait fırsatlar hazıdanmıştır tic-ırtt ve 

kaleti ihracaatcılara tavsiyelerde bu 
lunmuştur. 

Memleketimizden büyük mikyas 
ta kuru sepıede ihrnç edilec~ktir. 

Bu vaziyet ticaret m ıhafilinde deıi 

memnuniyet uyandırmıştır. 

Polonya ihtiyat altunu 
Londra: 9 (Radyo) - Nazilerden 

bçırılan Polonye ihtiyat altunu mu
hafaza edilmektedir. 

Pazarlıksız satış kanunu 
hakkında sual takriri 

Ankara : 9 (Hususi) - Ticaret 
Vekalctimiz, pazarlıksız satış kanu
nunun tatbikatından şimdiye kadar 
alınan neticeler hakkında, bu kanu· 
nun tatbik sahası olan vilay,.tlerin 
belediyelerinden yeni malumat iste
tcmiştir. Ticaret Vekilimizin, geçen· 
lerde lstanbul Mebusu B. Rana Tar· 

han tarafından pazarlıksız satış ka
nununa dair verilmiş olan sual takri• 
rine önümüzdeki hafta içinde vere 
ceği cevapta, bu malumattan istıfade 
ediltcrği anlaşılmaktadır. 

tıı senede harp masraflarının alt· 
d'ış Üç milyona varacağı hesap edili 
t ;~or. Harbin bidayetinden beri ve· 
,~en siparişler içinde beş milyon 
ftı ~tlin kıymetinde müdafaa malze
tıı e~!; lngiltereden , bir milyon kıy
~:t.1rıde vesait; Uirl~şik Devletlerden 
Va 1 kı milyon kıymetinde tayyare 

l rabzo!lda fındık ~atışı 
hararetli; fi ya il ar iyi 

, ___ _ 

tdır 

Trabzun: 9 - Trabzunda 939 
rekoltesi fındık satışı hararttle de 
vam ttmektedir. Fiyatlarda iyidir. 
Fındıklar 40 41 kuruştan satılmak 

tadır. 

1. Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat ec2:ah~nesidir 

1 

ı Milletler Cemiyeti 
toplandı 

Cenevre ; 9 (Radyo) - Millet· 
ler Cemiyeti konseyi bu sabah bir 
celse akdetmiş öğleden sonra da bir 
celse akdetmiştir. Gece umumi bir 
celee akdedileceği söyleniyor. Fin
landiya meselesi müzakere edilmek 
tedir. 

Yakın şark memleketle
riyle yapacağımız ticaret 

Ankara : 9 [ Hususi ] - Mısır, 
Suriye, Filistin ve Kıbrıs ile yapıla 
cak ticaret münas'!bet)erinde husu -
si kararnamenin ahkamı tatbik ka · 
rarlaşmıştır. 

Yani bu memleketlerle bir ticaret 
anlaşması yapılıncaya kad.u takas 
yoliyle muamele icta edilecektir. 

Şimdiye kadar bu memleketlerle 
serbest dövizle ~ticaret yapılıyordu. 

Yeni karar ile l:.u münasebetlerin 
dt.ıha ziyade genişlemesi temin edil
miş oluyor, 

Hırvat lideri yakında 
Macaristana gidiyor 

Londra : 9 (Deyli Sktç) - Yu· 
goslavyada Macarlar bazı müşkülat 
çıkarmakla meşguldür. 

Yugoslavyadaki Macar milli par
tisi yeni bir harekete hazırlanıyor. 

Muhtariyet kazanmış olmalarına rağ'· 
men hala hadiseler çıkarmaktan ge
ri kalmıyan Hırvatların, bu hareke
te müıabaretlerini temine çalışıyor· 
lar. 

Hırvatların lideri Dr. Maçe.k, 
yakında Macaristana gidecektir. İki 
memleketteki ekalliyetler arasında 

belki de bir rabıta tesis edilec~ktir. 
Yugoslavyadaki Macar ekalliyetinin 
miktarı 500.000 dir, 

Getireceğimiz demir 
inşaat malzem~si 

Ankara : 9 (Hususi\ - Demir 
ve inşaat malzemesi fiyatlarında gö 

~ülen yükseklik üzerine ticaret veka 
leti bu maddelerin bol miktarda id 

halatı tamin etmiştir. Amdrikadan 
serbestçe demir malzemesi takas 
limitet vasıtasıle getirilecektir. 

ŞEHİRDE HAVA 

Şehrimiz ı~ dün gökyüzü kısmen 
bıılutr~. hava hafıf ı üzga •lı gpçmiş
tir. En çok sıcak 2 l dereceyi bul
m~şlu. 
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Bütün Amerikayı heyecana düşüren bir vesika! 

B u dökümanlar hazinesi bugün 
Almanyanın fütuhat politika· 

sı propagandasının en büyük men· 
baıdır. 

Her hükumetin bir dosyası var. 
dır. MPsela, farz edelim ki, bir me
mur son beş eene içinde Fransız 

- Amerikan münasebetlerini ve bu 
iki memleket arasındaki politika med 
dücezirlerini tetkik etmek istiyor. 
Propaganda nezareti kendisine mü
kemmel ve tam bir dosya vermekte 

en küçük bir müşkilat bile çekmez. 
Amerikanın dosyası içinde ikinci ta· 

i birdosya mevcuddur: amerika Fransa, 
Fransanın dosyasında ise yine böy• 
Je işinci bir dosya vardır.: Fransa -
Amerika 

Şimdi burada bu tasnif usulü 
hakkında mufassal malumat vermek 

benim için imkansızdır, Yalnız bazı 

umumi malumat vr:rmekle iktifa edi 
yorum. 

Mesela 8 inci gurupt::ı Almanya 
dan ayrılmış eski toprakların dos· 
yası vardır. Bu memleketler daima 
Alman olafak kabul edilmiş, Arna· 
vutluk iıse daima İtalyanın dosyası· 
na konulmuştur. 

Yabancı memleketler
deki A\manların dosyası 

y abancı memleketlerdeı-.i Al· 
manların dosyasında yabancı 

memleketlerde olan, ister bu mem 

leketin tabiiyetine girmiş olsun ister 
girmemiş olsun her Almanın bir fi· 
şi vardır. Mesela, nezaretin hiç bir 
memuru Amerikadaki nazilefİn Rei. 
si olan Fritz Kuhn'ın fişi Am~rikan 

Kafa H·arbi Var! 
Düşmanın Sırlarını arayıp bulmak 

faal iye!i çalışan 
• • 
ıçın zihinlerin 

[ Nevs Kronlkl 

Bugün Londra civarındaki bir 
binada bir takım kadın ve erkekler 
çalışmaktadır ki bir çok fırkalaıın, 

gemilerin, tayyarelerin emniyeti on 1

1 
!arın zihni kabiliyetlerine bağlıdır. 

Onların bir hatası, bir sehvi, her 
hangi bir şeyi sezememeleri bir har 
bi kaybettirebilir. 

Onların tek cümleyi muvaffaki
yetli surette tahlili karada veya de
nizde büyük bir muharebe kazandı
ra bilir. 

Bunlar düşmanın kara, deniz ve 
hava ajanJarmm yahut lngilterede 
veya bitaraf memleketlerde çalışan 
düşman casuslarının gönderdikleri 
gizli haberleri çözen kadın ve er 
keklerdir. 

Yazıhanelerine kapanmış olan 
bu insanlar alelade bir kimseye bir 
sürü rakam yahut hiyeroglif gibi 
görünen garip yazılardan kara, deniz 
ve hava kuvvetleri komuta n cı n 
hayati ehemmiyeti haiz malumat 
istihrac etmektedirler. 

KAFA HARBi 

Yorgun argın bir gün evinizden 
dönerkt!n sokakta kalabalık tarafın -
dan itilip kakılan ihtiyar, gozlüklü 
bir centitilman görürsünüz. 

Vzurı adımlarla yürüyen ve ufak 
tefek ihtiyara tepeden bakan dağ 
gibi genç askerlerin yanında o pek 
ac iz bİ r k ı ms~ gibi görünür. 

gazetesinden ] 
1 

C g~nç askerlerin ,ve daha onun I 
gibi binlercesinin hayatının Üu ihti 1 

yar adamın miyop gözleri aıkasın· 

daki beynim keskinliğine bağlı oldu 
ğunu katiyyen tahmin edemezsiniz. 

Onun tipi nesillerden beri "dal· 
gın profesör,. adile bütün mizah mu 
harrirleriııin mevzuu olmuştur. En-

tellicen'5 servis reisleri tarafınd~n 

kitaplarının arasından çağrılan bu 
adamlar şimdi Haydıberg veya Bonn 
Üniversitesindeki meslektaşları ile bir 
kafa muharebesi yapıyorlar. 

Bu ihtiyar adömlar her hangi 
bir tüfekle an adım ilerisinneki bır 

kapiyı göremezler, fakat şifre ve: 
kot çözmekteki degaları iıe harp 
sahasında binlerce kişiyi boğazla· 

möktan kuruarabilirler. 

logiliz entelicens servisinin geçen 
harpte dünyanın en iyi servislerin· 
den biri olduğu herkesce tasdik e· 
diliyordu. Ona bu mükemmeliyeti 
veren alimlerden bazıları. bu gün 
ölmüşlerdir. Fakat Oksfore V"! Ka
bricin eşsiz deglizlerinden onların 

yerlerjni tulacak yenileri gelmiştir. 

Makineli tüfeklerin takırtısı ve 
ağ.r topların gürültüsünden uzak, 
gizli sfıslerde oturan bu kadın ve 
erknkler Naüilere karşı yalnız kalem 
kağıt ve kafa ile rnbcadele etmek. 
tedirler. 

• Ter<"iime eden 

Nevzad Güven . __,. 

" Nasıl Nazi oldum 
Nazilerden nasıl 

nefret ettim? ,, 

,-----Yazan-----

ELIZABET KNAUST 

şahsiyetleıi dosyasında aramaz. Bu 
fışi " yabancı memleketlerdeki Al
manlar ,, dosyasında derhal bulur. 

13 Meş'um rakamını taşıyan hu· 
susi bir dosya bütün Yahudiler ve 
nazi sürgünleri hakkınJaki malumatı 
ihtiva eder. 
Sürgünlerin mektupları ve yazdıkları 

makaleler kifitli bir yerdedir. Ve b;,m · 
dan } alnız resmi memurlar istifade 
edebılrr. 

Di~er bir dosya da ecnebi ga 
zetecilerin yaı.dıkları bütün yazılar 

toplanır. Eğer bu gazetecilerden 
birisi mijsi~ar ad kullanmak ·ister$e 
Gestapo ajanları üslübundan derhal 
kim olduğunu keşfedebilir. 

Ordunun gizli servisine ait ra· 
poı lar bile proraganda nezaretinde 
madeni çekmeler içinde saklanmak
tadır. 

Ordunun " müd& faa ,, propa. 
gandasını ve Almanyanın teslihat 
bakımıncian kuddreti hakkındaki ha· 
beri eri bile biz hazır !ardık. Yaban· 
cı mem!eketlain sulh propagandası 
gençlere, yani müstak bel askerlere 
mütemadiyen tekr aı edilirdi. Fakat 
bu sulh propagandası ne kadar sa· 
mimi olursa olsun hiç kimsenin bun
lara inanmağa hakkı yoktu. Ayni 
zemanda Alman milletinin harp kor
kusu " harpçi beynelmilel Yahudi· 
lik ,, aleyhinde mükemmel , su.ıette 
istismar edilirdi. 

B ugün, prop~ganda nezaretinin 
arşivlerı, 4lman dirijanları 

için müdhiş bir malumat de· 
posu halindedir. Yedi yüz memur 
geceli gündüzlü çalışarak bütün 
dünyaya ait haberled, yazıları, ra· 
porları tasnifle meşguldur. Her gün 
binden fazla vesika tetkik ve tasnif 
olunmaktadır. 

Dünya üzerinde yaşayan bütün 
milletlerin en küçük bir şeyi bile ih 
mal edilmemektedir. 

. ** 
H iç şüphe yok ki, propaganda 

nezaretinın işini birdenhire 
anlayamamıştım. Toplamış olduğu· 

muz haberleri Alman milletinden 
saklamış ve yahut bu haberleri mil
lete arzu edilen şekil altında vermek 
için çalıştığımızı bir hayli sonra an-
lıyabildim. 

Bu sıralarda başlangıçta işim 

hakkında bana yapılan şu ihtarın bü
tün mahiyetıni anladım; 

" Kaydühayat şartiyle bu işe 

girmiş bulunuyorsunuz ,, 
Tarafımdan yapılacak en küçük 

bir ima karşısında ikaz olunuyor· 
dum: tdc 

" Unutmayınız ki, kaydühayat 1cri 
şartile bu iştesiniz. 11 -ttı 

Bu şu demekti : ·' Propaganda 11
r 

nezareti ancak m~zara gitmek üzere 
terkedilebilir,, . Kendjsıoe dosyadarı ltJe 
çıkitrdığım bazı vesikaları gö· biya 
türdüğüm zaman Göbels'de bal13 ~~IJ 
bu cümleyi tekrarlamıştı. Bulundı.ığll aıı 
odayı terketmek üzere bulunduğu~ 
bir sırada ~iddetli nazarlarla berı• 
süzerek : 

'· Sırası gelmişktn söyliyeyiıtl 
ki, Bömark hakkında bir takım gs· 
rip imalarda t>ulundugunuzu biliyO.' 
rum. Unutmayınız kı, buradaki işi' 
niz hayatınızla mukayyetdir. 

P ropaganda nezaretinin bütiİ~ 
memurları nezaret altında o 

duğu gibi mektupları da gizlice koll 
trol edilmekte ıdi: Römark'ın Yahll 
di olduğunu zanneden birisine cevııP 
olarak yazdığım mektup şüphesıı 
açılmıştır. 

. de Bu mıoktupta " garp cephl"'sırı 
yeni Lir şey )Ok ,, • 

Erik Marya Bömark'ın muharrir
1
• 

Yahudi değıl halis bir Alman, ası 
~dmın ise Kramer olduğunu yaz.mıf 
tım. 

Bundan bir müddet sonra keıı· 
disine Marlen Ditrıh'ı sevdiğimi sM 
!ediğim büro şefım de hana bu rti8• 

hiyette ihtarcLı bulunmuştu. 
Fılhakika Marlen de yüzde yuı 

hakıki ve kumral bir Almandı. 6~· 
tün Alman sinema artistll"!rinio btl" 
yük şefi olan Göbels onu Berlirıe 
getirmek istemiş fakat Marlen bU118 

söyle bir cevap vermişşi: .. d 
- '' Naziler hakim olduğu ınu 

de1 çememleketirne d önmeyeceğiffl·•: 
H olivutdaki ajanlarının verd~ 

raporda Marlen Ditrih ik 
11 

mark'ın dostluklc.ırmı okuduğu zartl~ 
Göbels'in .hiddetini tasavvur edebi' 

lirsiniz. t 
Yeni nezaretini teftiş için bizt• 

Führer geldiği zaman büyük tJir ~e 
yecan içind,. kalmıştım. Nez11re~~r~ 
bütün koridorları, salonları, sürıgLI 

ştı· 
neferlerle muhafaza altına alı~~ı de 
Arkasında sinmiş ve korku ıçııı 0~ 
oldukları anlaşılan bir sürü z:4bit 0

11 
takibediyor ve [ sevgili şef J _ça~i· 
kulesi ortasından yürüyerek ılef 
yordu. . O 

Bütün büroları sür'atla geçtı .. 
zaman elinde daima taşıdığı kırb•~. 
la mütemadiyen çizmelerine vur • 
ymdu. Daima Göbels'ın kerı f 
disine gösterdiği şeylerden . b~ve 
ka yerlere bakıyordu, Garip bıf .ş t• 
ile bazan bir kaç taktir kelimesı 
laffuz ediyordu. b•' 

Nezaretin memurlarına 0~ ~e 
kerre baktı, ve ne de onlarla b~ teri 
lime konuştu. Şefin bn ' teşebb~ 1s' 
nasıl şiddetle ve sür'atle başlaf ~,t 
ayni şartlar içinde de bitti. 

8 

ben bu anı hiç unutmıyacağıIIl· 
- Sunu tar -
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~ate Dair 

Düşünceler 
Y.!!!n : Nurullah Ataç 

E .ski şairlerimizden Fuzu\i, 
Nefı, Nedim gibi makale-

d' ıerde, edebiyattan babse-
ılen mrdislerde adları geçenler 

11·hayet sekiz on kişidiı; ötekilerden 
~1 dcbiyat tarıhlerindt-, edebiyat ders 

t '. tınde de pek bahsedilmez. Onlar 
:ttık tamamıle ölmüştür, hir iki sa · 
ır Sözle anılırlar, işte o kadar. 

Türhözü Sahife: 5 

~r·-·-----·._...,._ .. _...,_,..._, ~-·--._._. W • i 
fT0RKKUŞU RÖPÖRTAJll 

~--·-·---·-·--·-·-- - - - _.__ __ - _........_ _____ . 
Türkiyenin onaltı . yaşındaki 

Pilotu . neler söylüyor ? 
DÜNYANIN EN HEYECANLI, EN NEŞ'ELİ, ZEVKLi İŞİ MUHAKKAK TAYYARECİLİKTİR 

Yaza11 

C em al K u tay 
Fakat Tanzimat' tan sonraki şa 

~ler İçin öyle değil: onlardan ede 
>'ııt kitaplarında, tarihlerinde uzun 
~IJQ bahsediliyor. Niçin? Onlar di· 

H arp halinde olan memlekdler
den birinin bir gazetesi, düşman 

arına karşı müdafaa ve taarruz üs· 

Sovyet Rusyaya giden 6 genç orada 
Stokhanof haftası dolayısiyle yapı

lan uçuşlarda haf talık uçuş verimi 
bakımından en ; muvaf Jakıyetli neti· 
celeri almışlardı. Bugün' hemen he
men bütün memleketlerde planör· 
cülüklc yetiştirilen gençler arasında 

90 saatlik bir yer uçuş hazırlığı adı 
verilen ve planörle sıçramaları öğ· 
rden devreyi geçirdikleri halde bi· 
zim gençlik böyle bir deureye hiç 
ihtiyaç hızsetmemiştir. 

teşkil eden bu gençler arasında yaş· 
ce küçük olanla konuştum: 15 Ni
hat Edremit. .. (Edremit, genç tay
yarecinin soyadı de~ildir. Burası bir 
asker yuvası olduğu için doğıım ye· 
riyle çağırıyorlar. Nihat, soyadıoın 

Tüz,,.I olduğunu söylüyordu). 

11 hirlerinden daha mı çok yaşı· 
~rlar? onlardan daha mı actıel'dir· 
L ? ... Hayır, bugün o şairlerin, mu· 
"'' . ''ırlerın de çoğunun eserleri oku· 

. 'ıt ll}'or. Fakat onları ezbere methet 
, ktc hala devam ediyorlar. Bunlar 

r '•s1nda da bir tasfiye yapmak la· 
~dır: okunmıyanlar, eseri bugün 

o ~1,hassıslardan başka kimse)'İ a-
l •dar etmiyenler bir iki satır söz 
il ~cçiş•irilmelidir. 
U Buna cesaret edilemiyor. Çünkü 1 
aP 11 'aırlerden hürmetle b:ahsetmek, 1 
ıı •dan yüz, hatta bazıları için daha 
de Yıl bilt; geçmeden bir anane ol· 

~· Bu anananio bize büyük fena· 
i~ rı olacaktır: artık okunmuyan, 
.sıl tleri kimseyi alakadar etmiyen 
f '

1
tr ·ıüyük diye, ehemmiyetli diye 
~tttilrııckte devam ettikçe yeni 
ılJt d b" .. . h 

0. re e e ıyatın, şıırın ayatta 
M hir rnevkii olmadığı. muharrirle 
a· '.•aitlerin ancak edebiyat tarih-

111de ıikı edilmek için çalıştıkları 
'•ti hasıl olacak. H~lbuki genç-

t .. 
~1hin, güzel, büyük şiirin daima 
111iı hissini vermek lazımdır. 

, l'anzimattan Mrşrutiyete kadar 
11 edebiyatımızda o devirlerin da· 
~il zamanlara kadar yaşıyan si· 
ti !ı da dahil - bir süzgeçten 
tılccek olursa edebiyat dersleri-
"e tarihlerinin gençleri daha çok 
'Ctk bir meşgale olacağına ka. 

* * " 
Ş•ir güzellikten, ötedenberi gü· 
diye kabul adilmiş şeylerden 
~en adam değil, bahsettiği 
d güzelliğini kabul ettiren a
e ır, Bu hakikat düşünülmediği 
lc&c,iya gerçekten bir yenilik 
ibiş olanlı.r istihza ile karşıla
' liABER -

Nurullah Ataç 

ij~ Alman denizaltısı 
, daha batırıldı 

Birinci sahifeden artan 
t 
1
tayyaresi üçüncü bir Alman 
~ bahirini batırmıştır. 
~ 1~anların evvelce yaraladıkla
t;~ muhabiri lngjliz limanında ta 
bılrnektedir iki küçük İngiliz ge 
öllarılmşhr. Bügiin büyük bir 

ı.: Vapuru esir edilmiştir. 

tünlükleriııi anlatırken, kendi saf
ları arasın ıa on sekizini henüz dol· 
durmuş p!otlar olduğunu kaydedi
yordu. Palonya harbinde de Alman 
hava kuvvetlerinin kat'i hakimiye
tin, pilotların bu çağlarda oldukla· 
rında arıyan müşahitlerde vardı. 

Bütün bunları ben, Türkkuşu· 

nun modern plot okulundaki Gedik· 
li yuvasının talebeleri arasında ras. 
ladığım onaltılık delikanlıları gördük· 
ten sonra hatırladım. Cumhuriyele 
tam yaşıt olan bu aslan yapılı de· 

likanlıfara "talebe,, demek bilmem · 
ki haksızlık olmuaz mı? onlar mes. 
!eklerinin aşağı yukarı bütün bilgisi· 
ne sahip olmuşlardır. Fakat su Ge
dikli Yuvasının faaliyete başlıyalı 

daha üç ayı doldurmadığını bilen· 
ler için bu hadise. güçsanılır bir ha 
kikattır. Bu memleketin bazı saha
lardaki kabiliyeti oikadar hariklade
dir ki, beynelmilel mikyasları göz 
önünd~ tutarak hüküm vereuler İçin 
neliceler pir muamma gibi kalıyor. 

Türkkuşundan sonra havacılığı

mız bu örnek işlerimizin başında 

geliyor. Dört yıldır alınan neticeler 
bu teşhisin doğruluğuna Sl'yısız mi· 
saller uermişlerdir: daha bizde . sivil 
havacılık yokken, 935 Türkkuşuna 
öğretmen vamzedi yetiştirmek üzere 

Harpden 

'1 iirkkuşunun hava gedikli ya. 
vaşında yetiştirdiğı 100 genci hep 
bir arada gördük havacılık davamı 
zın parolasını biliyoruz : Malzeme 
oldugu kadar ve belkide ondan da 
ha mühim olarak kadro bu prensi 
bin bir tecellisi olarak kurulan hava 
gedikli yurdunun henüz üç ayını dol 
durmıyan bir mazısi vardır eğer 

maddi imkanlar olsaydı bu 100 sa 
yısının (*) muhakkak ki 1000 olarak 
görecektık buraya gençlik tabir tam 
yerindedir akın etmiştir. Türkkuşusu 
nun selahiyetleri dosyaların müra 
caat edenlerle dolu oldugunu söylü 
yorlar. 

Hepsi asgari orta mektep me-
zunu olacak, memleketin umumi 

kültür sevivesine göre, münevver 
sınıfa dahil olan bu gençler arasında 
yaşı on altıyı yeni bitirmiş olanlar 
gördüm. Büyük geçit ıcsminin en 
cok göıe çarpan taraflarından birini 

Blanço 
Londra (Hu•u•I) 3 : - (lngllllz leflhbarat Nezareti Blldl. 

rlyor] 

Eylül, teşrinievvel ve Teşrinisani ayları içindeki 
zayiat ile 1914 ve 1917 de ayni aylar 

zarfındaki zayiat aşağıda gösterilmiştir 

1939 

1914 

1917 

logiliz 

Gemi: 82 
Tonaj : 298.056 

Gemi: 45 
Tonaj: 174.912 

Mütttfıkler 

11 
55 581 

6 
10.743 

Bitaraflar 

15 
259.592 

12 
16.405 

Gemi : 228 159 70 

Nihat, tam on altı yaşındadır. 

Yani cümhuriyetten küçüktür. Balı· 

kesir lisesinin dokuzuncu sınıfında 
iken, gedikli yuvasının açıldığını ga
zetelerde okuyunca, hemen müracaat 
ediyor v~ muayrnt'sini yaptırıyor. 

Bütün şartları haiz olduğu için yu· 
va'ya alınıyor. Annc•si ve babası ev· 
lat!arının havacılığı kendisine meslek 
olarak seçmesinden dolayı memnun· 
durler. Burada değişen bir telakkiye 
dikkat ediniz: birkaç sene Önce ha
vacılığı bir macera olarak gören an
ne ve babalar, şimdi onu tam bir 
istikbal veren şarefli meslek o· 
!arak benimsemişlerdir. 

16 yaşındaki plotun nasıl yetiş· 

tiğini, öğretmenleri B. Hilmi ve B, 
Necdet'ten dinledim: 

" - 47 uçuştan sonra yalnız 
başına muvaffakiyetli bir uçuş yaptı. 
47 uçuş, on günlük uçu~ saatleri ye
k Onunu ihtiva eder ki, bunun iki 
günü de havalar bozuktu,,. 

Or. günde pilotluk değil. şoför. 
lü:C öğrenebilir misiniz ? Nihat yal
nız üç defa uçuş kontrolüne tabi 
tutulmuştur. Öğretmenlere şu suali 
sordum: 

" - En genç pilotunuz bu mu
vaff akiyetinde bir tek olarak mı kal· 
dı? 

" - Hayır, dediler .. bütün tale· 
be, biraz farklarla ve aŞağı yukarı 
aynı muvaffakiyeti göstermişlerdir' 

Gerek planör uçuşlarında, gerek 
motörlü uçuşlarda kendilerinden bek 
lediğimiz azami randımanı verdiler. 
Gedikli \ uvası talebelerinin yaşları 
16 - 18 arasındadır. Ki, vasati 17 
dir. Bütün gençler, soğukkanlılık, 

asaba hakimiyet, 
" - H3vada uçmanın zevkini 

bir kere aldıktan sonra, ondan vaz 
geçmek imkansızdır. 

Bu Zt!vk, hiç bir şeyle mukaye· 
se edilemez. Pıanörün tayyarenin 
ayn ayrı hususiyetleri vardır. Bütün 
havacılık mevzuları, insanı çeşit çe
~it zevkler olarak kendisine bağlıyor 

ll<lra : 9 (Radyo) - lngiltere 
... tk sahili açıklarında bugün top 

'~idilmiş isede buna dair as· 
~akaaıattan henüz malUmat gel l 
"tir. 

1 

Tonaj: 645.904 334.664 115.849 

1 
Miknatisli maynlara karşı mukabil tedbirler muvaffak olmaktadır. I 

Fakat stratejik sebeblerden dolayı kati ve sarıh tafsilat ifşa edılemez. 

Hayatımda en ideal mesleği seçti· 
ğime kaniim. Çok, çok memnunum., 
Türkiye'nin en genç pilotu, bütün 
gençliği Yuva'ya davet etti: 

"- Dünyanın en neşeli, en ht:-

- Gerisi altıncı sahifede -



Sahife : 6 

Muheblr mektupl~ 

Kozanda yol 
bina inşası 

Sovyet - Fin harbi 

Kaymakam ve müddei 
müsbet faaliyet gösteriyer 

Kozan : 10 (Hususi muhabirimiz 
den) - Kazamızı Çukurov.ı köyle
rile Kadirliye bağlayan umumi yolun 
harl:Jiyetini bir kaç defa bil 

- Birinci sahifeden artan 

fenalığı,h ava faaliyetini durdurmuş
tur. 

Heliskinin h:bliğine göre, Koreli 
berzahında Fınlandiya müdafileri sı

kışık vaziyette kalmıştır. Mücadele 
muannidanc d~vam etmektedir. Ma· 
nerhaym hattını yarmak için Sovyat· 
ler beyhude bir gayret sarfetmekte· 
dirler. 

J:"inlandiyalılıtr Basinki limanını 
dirmiştim. Bu mühim yolun on brş lıombardıman etmişlerdir. 
gün evveline kadar ayni şekli ve hat Petsamoda muharibler tarafından 

ta tetrici daha ziyade harabiyeti müna siper inşaatı devam etmektedır. Ku· 
kalatı çok fena bir hale: sokuyordu tup gecelerinin başlaması münasebe-
yeni kaymakamımız Bay Rıfat Erdal tile So\·y~tler çok büyük güçlük 
.1• d .. k b -h· 1 ·· ı çekmektedirler 

vı ayeta orıere u mu ım }O u gu F' k 1 . hl' t 'ki · b . . . . ın uvvet erı ta ıye e tı erı a· 
zel bır şekılde tamır ettırerek halkın zı küçük şehirleri tamamP.n harap 
araba ve otomobilin korkusuz geç· etmekte ve bu suretle Sovyetlerr 
mesine amade bırakması halkı çok barınacak yer bırakmamaktadırlar. 
sevindirmiştir. Kalın bir sis tabakası Finlandiya 

Sayın kaymakamlıktan bu faal ti körfezinde Sovyetler in bahri faali· 

t. · d'ğ h 1 t ·ı· yetine mani olmatadır. Finlandiya sa· ye ının ı er arap y°'r ere eşmı •· . . _ 
. b . hıllerıne yaklaşnn Sovyet kra\'azor· 

nı eklemekteyız. !eri ;ıçık denizlere tardedilmişlerdir. 
Kozan hapıshanesine pavyon ı Inva yolu ıle Ladoga gölünden ge-

Kozan : 10 (Hususi muhabirimiz len Rus kitleleri buz kıranlarla sahil
den) _ Kazamız hapıshanesinin epiey den çıkmak üzere muharebe gemile· 

rini hazırlıyorlar. 
zamandanberi sıhhı vaziyetinin bo- Cenup hududlarındaki ileri kara· 
zukluğu mevkufların sıhhatı üzerinde kollarda muharebeler devam etmek· 
fana tesir yaptığını anlıyan ve kaza tedir. Topçu kuvveti burada henüz 
mıza yeni gelmiş bulunan cumhuri- mühim bir rol oynayamamaktadır, 

yet müddeiumumisi Bay Fahrettin Harekat büyük keşif faaliyetine inhi · 
Demirci bu vaziyeti nazara alarak sar etmektedir. 

Finlandiya kuvvetleri:araziyi tanı· 
me~cud pavyonlara ilaveten ve mo 
dem şekilde bir pavyon ile hapısla 
rın daima temiz kalmalarını temin 
için her pavyona birer çamaşır ha· 
ne ile birer haman inşasına karar 
vermiş ve dünden itibaren tahsisat 
celbine teşe!>büs etmiştir. 

Sekiz ay evvel kasabamıu gel 
miş bulunan mumaileyhin hürriyetle 
ri alınmış vatandaşların sıhhi durum 
tarını düşünmesi ve derhal faaliyet 
sahasına geçmesi 'şayanı taktirdir. 

Kqzan beledlyealnln yardımları 

Kozan : 1 O (Hususi muhabirimiz 
den) -· Kazamız belediyesi mektep 
talebelerinden 12 fakir çocuğa blüz 1 

pantoluo, çaket ve kondura yaptır 
mağı kararlaştırmı~ ve hemende si 
pariş verilerek yapılmasına belediye 
nın bu hareketi taktirll! karşılanmış 
tır. 

Halk dersanelerl 

Kozan : 10 (Hususi muhabirimiz 
den) - Halkevimiz, halk dersane· 
ler ve kurslar komitesi okuyup yaz 
ma bilmiyen kadın ~rk~k her vatan 
daşın okuyup yazmasını temin için 
Gazi mektebinde bir halk dersane
ler açmağa karar verdiğini memnu 
niyetle öğrendik. 

Haber alındığına göre devam e 
deceklcrin adları maarif memurluğunca 

kayt ve tesbit edilmekte ve kayt işi 
de biter bitmez derhal tedrise baş 

!anacaktır. 

Köyde bir cinayet 

Kozan : 1 O (Hususi muh~birimiz 
den) - Kazamızın gelgen köprüsü 
kenarındaki değirmende değirmen· 
cilik yapan Bekir oğlu Osman mec 
hul bir şahıs tarafından ,dün gece 
,)!dürülmüştür Öğrendiğime göre ci 

l
1

ürkkuşu röpörtajı 
- Beşinci sahifeden artan -

yecanlı, en zevkli bir işi, bugün ra· 
hat bir istikbal veren mesleği haline 
gelmiştir. Bütün bunların üstünde 
olarak da yurd müdafaasında en şe· 
refli vazifelerden birini yapmış o
lacağız fnönü'nürı kurtuluş harbinin 
iki büyük destanını yaratmış olan 
toprakları üzerinde. bulutlarda do
laşmak ve vatan :topraklarına bir

çoklarının hasret kaidıkları bir yük
seklikten bakmak, ona gelecek bü· 
tün tehlikeleri yok etmiye hazırlan
mak, bütün bunları bizim mesleği· 
miı veriyor. Yurdun. her tarafında 
kendilerine aycın bir yarını, vatan 
borcu ile birleştirerek üstün bir mes 
leğc- sahip olmak i~tiyen arkadaşları 
yuva'mıza davet ediyorum,, Türki· 
ye'nin en genç pilotunun daveti, her 
halde birçok istekli bulacaktır. 
Hımmet gene, havacılığımızın kay
nağı olan Türk Hava kurumuna dü-
şüyor. 

nayet yatsı vaktı olmuş ve meçhul 
şahıs değirmenin bir tarafına l:>ir de 
tik açarav Osmanı taassut ederken 
tam deliğin görebildiği tarafa kafa 
sı geldiği sırada tetiki çekmiş O.s 
man kafasından aldığı yaradan mü 
teessiren derhal ölmüştür ölü Os· 
man bir ay evvel Saimbeyli kazası 

nın gedikli köyünden Osman kızı 

Ayşe adındaki dul kadmı kaçırmış 

tı hadiseye rl koyan adliye ve zal:Jı 

ta tahkikata başlamıştır. E.K. 

mış olmak itıbarile Ruslaıa cok fark. 
dırla. Fın ordularının maneviy<ltı çok 
yüksektir. 

Efrat çok iyi techiz edimiştir. 
Rustar Finlandiya topçusun karşı 
zehirli mermiler klıllanmaktadırlar. 

Gerek Sovyet ve gerekse Finlan· 
diya kuvvetlerinde büyük bir taar· 
ruza hazırlık var. 

Flnlandlyanın bUyük maneviyatı 

Heisinki: 9 (Rad t'O) - Helsinki 
bütün Fin milleti, lngiltere, Fransa, 
ve Amerika gibi büyük devletlerin 
kendilerine karşı göşterdikleri ala· 
kadan dolayı hudutsuz derecede 
mutahassıs olmaktadırlar: 

Sovyetlerln amerlkaya notası 

Moskova: 9 (Radyo) - Sovyet· 
ler birligi, Finlandiyanın abloka al 

tına allmdığını Amerikaya bir nota ile 
bildirmiştir. 

Vaşington: 9 (Radyo) - Ame· 
rika harciye nazırı bay Hol, gazete· 

cilere b::yaıltta bulunank Finlan
diyayı abloka etmekle Amerikan 

menfaatferini sarsmış olduklarından 
Sovyctl~rin mesut tutulacaklarını 

söylemiştir. ı 
Stokholm: 9 (Radyo) - Finladi· 

yaya yardım için halk arasında açı
lan iane miktarı büyümektedir. 

Londra: 9 (Radyo) - Alınan ha 
berlere g5rc:, yeni tib te agır bom· 
bardıman tayyarelerinden bir filo 
Helsinkide uçuş tecrübeleri yaptı. 

Bunların halyadan gelen tayyakeler 
olduğu anlaşılmıştır. 

Finlanrliya desteroyerlerinden 
biri muvaff akiyetli bir keşif turu 
yapmıştır. 

Sovyetlerin tankzayiatı asgari 
100 olarak tah min e3ilmektedir' 
Bu tankların hafif ş~kilde imal edil· 
dıkleri görülmektedir. 

Londra: 9 (Radyo) - Attih mın
takasında Sovyet hara katı çok güç · 
leşmiştir. Fın tayyareleri Leningrat 
üzerinde uçarak propoganda be · 
yannameleri atmışlardır. 

J\bQne şartları 

Kuru~ 

l 2 Aylık 1200 
6 Aylık 600 

3 Aylık 100 
1 Aylık 100 

1 - Dı~ nıcnılekclleı ıçın Abone 
bedeli değişmez y:ılnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir. 

idareye mura· 

............ ~------· 

RADY 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFüzl'ı'O 
POSTALARI TÜRKİYE RAD'ı'OS 

ANKARA RADYOSU 

1 ler gUn yalnız kısa dnlgıı 
m. 94G:> kds postamızla neşredilınt 
te olan Yabancı dillerde t faber 

nntlcri nşnğıdn gönstcrilmiştir. 

İranca Sant 13,00 ve 1 ,45 de 

Arnpça ,, 13,15 \'e 19,45 ek 

FrnnsızC'n ,, 13,45 ve 20,15 cıe-

PAZAR - 10 I 12 / 939 

12.30 Program ve Memleket 
at Ayarı 

12.3S AJANS 
berleri 

12.50 TÜRK MÜZiCi 
Eserler ve Halk Türküleri 

Ankara Radyosu Küme 
Saz Heyetı. 

idare Eden: Mesut Cemil. 

~ 3 3~/14 .00Müzik (Küçük Or~ 
Şef : Necip Aşkın) 

l - Ham: Mainzer : Vı>' 
Polkası V 

~ - Hanns Löhr : Büyük ' 
3 - Eduard Künncke : Tee55 

Valsı ··9' 
4 - Schmidt Gentner : 

Herzaman Söyle " (Ağır Vals) 
5 - Franz Lehar : Libe1Jeıt1' 

operetinden Potpuri 
6 - C~rl Rydahl : Melodi 
7 - Paul Lincke : Olur - O 

- Olur : (Şen Parça). 
18.00 Program A 
18.0SMemleket Saat Ayarı, p.J 

ve Meteoroloji Haberleri 
18.25 Müzik ( R'.tdyo C ıt O " 

rası) 

19.00 Çocuk Suti 
19.30 Türk Müziği : 

küleri 0 ı 
İnebolulu Sarı Recep tarafın 
19.45 1 ÜRK MüZiCI 
Çalanlar : Vecihe, Fahire fe 

Reşat Ert-r, Cevdei Kozan. 
ıııc•r 1 - Okuyan : Muzaffer . 

l - Bayati ara ban Pcşıt~' 
ıı ' 2 - Haşim aey - Baya 

ban Şar~ ı ; (Nımet i vasim içirı 
3 - Rahmi Bey - BaY'~1 

d . ıı .
ban Ş;ukı : (Bana noldu değ•Ş 
di halım). ..-,~ 

4 - Reşat En r : Keman 
1 

mi 
. •'' 5 - Su Yolcu - Bayatı 

Şarkı : (Neyleyi m nicedeyiııı) r'~ 
t' • 

6 - .•.... - saya e' 
Şarkı : (Düşme dağda ge7.ell 1 
ardına). se~ 

7 - Bayati araban Saı ~ 

2 - Okuyan : Mt'lek 
10 "' 

• 111C .-
1 - Arif Bey - Suzıll tııf' 

(Gözümden getmiyor bir an sıı• 
2 - Ali Rifat Bey -

Şarkı : (Kar etmedi zali:n) 0' 
3 ....... Sadettin Kaynak -

Şarkı : (Karşıdıı kara yof\cıı) 1 
4 - ...••.. - Uşşa" 

(Gitti de gelmeyh:erdi). 1~ 
(T- k rar 20 3C Konuşma ur 

Sahifeler) 1 t-f' 
20.45 Türk müziği (fası P 
21.30 Müzik (Cazband (oe ) 
( Gerisi yedinci sah• e 

.... 
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A 
Süvare 
8,45 

s r A 

1 

Büyük ve 

• s 1 
Bu 

yüksek 

Türksözü 

n e m a 
akşam 
bir aşkın romanı ! .•. 

kalpleri heyecanla saracak bir filim! .. 
Barbara Staviçh - Herbert Marchallin 

SaH'e : 7 

d a 
Süvare 

8,45 

Aşktan ilham alan bir sanat incisidir 

Kırık Hayat 
Son Buse 

Bugün gündüz iki otuz matinesinde iki film 
·rden 1- Talihgiineşı -2 Vatan bekçileri pek yakıncJa Bir kavuk Devrildi 

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

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

DON AKŞAM 

ALSARAY 
.S iN E MAS INDA. 
ilk Defa Olarak Gösteı ilen Ochckar 

1 TAN Sinemasında 
BugUn 2.30 Matineden itibaren 

S~nin Mudhis, Korkunç ve 1 leJ ecanlı 
,'\\aceralarla Dolu :ıo Kısımlık 

Ser3 al Filmi 
Hergün nıuayenehanesinde hasto larını kabule 

şlamıştıi'. 

( Bette Da vis ' in ) 

DAMGALI 
KADINLAR 

Hudut ----------------------------------------------- . 

kABYO I \ Seyhan Kızılay Balosu Fransızca Sözlli lctimai 'e Beseri 
Drartıt bUaisti na bCıtun se' redcnler 
begcnmislcrdir. Görmi~ enlere Hn-

Ateşler içinde 
BAŞ ROLDE: 

Altıncı sahıfeden artan -

22.oo Memleket Saat a~arı, ve 

Haberleri, 
lı 15 Ajans Spcr Servisi 

22.25 Müzık (Cazband - Pi.) 
23.~5 - 23.30 Yarınki Pragram, 

l\apanış. 

rettip aranıyor 
C•zete kısmında çalışmak üzere 

'p alacatız idaremize müra· 
etı..eleri ilin olunur. 

(ilan) 

lla askeri Satın alma 
• 

yonundan: 
l - Adana garnizonu ıçın 

kilo sabun açak eksiltmeye 
Uştur. Muhammen bedeli 

''•dar. ltk teminatı 272 lira70 

11112 939 Pa · 

h almak komisyonunda ek· 
1'apatacısletar. Şartnamesi her 
ısyonda görrılebilir. belli 
cklilerin teminatlarile mü· 

5 - 10 11208 

5 Kanunisanı 940 adananın kur 
tuluş bayramında verılecektir. 

Bu büyük baloya şimdiden ha· 
zırlanınız. 

I 1228 4 - 6 

Seynan P. T. T. Mü
dürlüğünden : 

1 - Fenni ve hususi şartname· 
deki evsafa ve Müdürlükte mevcut 
kalıba göre imal edilmek üzere ida· 
re ihtiyacı için bir metre tulinde iki 
delikli olmak üzere bin adet beton 
künk açık eksiltme suretile alana· 
cıktar. 

At"şli Artist 
ı·nrl'tlc T:w İ.) c Ederiz 

JLAYETEN : Ekler Jttrnal Jonny Mac Brvon 
Pek Yakında 

IZARAIJ Llc.Aı\lJJ.~' 

MAVi TiLKi 
FiLMiNDE 

Alsaray Sinemasında Bugün 2.30 da 

Asri Batakhaneler-Cinayet Cezası 

2 - Künklerin tahmin bedeli ~ı-----------
( 900 ) lira ve muvakkat teminatı K d 
altlDIŞ yedi lira elli kuruştur. 1 a ın şapka 

KETİ 

• 
evı 

3 - ihale 18 12·939 Pazartesi B 
günü saat t 15 de P. T, T. Mudür- • 
Jük binasında alım satım komisyonu 
tarafında yapılacaktn. 

4 - Bu işe ait şartnamelerle 

künk kalıbını görmek istiyenler Mü 
dürlük Kalem Şefliğine ve eksiltme 
ğe iştirak edecekler de ihale gün 

Arzu edilen model ü~erioe yeni -.e tamir yRpılır 

adres : Yeni postane karşısı No:20 

11149 31 

ve saatinde teminat makbuzlarile -------------------------------------

kom!ayon;4~~·~~~~,·:~ı~:~··... 1 yazıhane nakli 1 
tırma ve ihale kanunun 4 üncü ma.d 
desinde yazılı kimselerle Ticaret O 
dasına kayıtlı olduğuna dair 939 
senesine ait vesikası olmıyanlar ek· 
siltmeğe iştirak edemezler. 

Avukat Macit Güçlü ve Abdullah Türkucu yazıhanelerini Abidinpaşa 

caddesin :le Namık Kemal mekte i k ım:rc:ıntfa doktor Mclık apartımanı-

nın alt katma nakletmişlerdir. C. 
~ - 6- 10 15 11227 ;_ _______________________ ..... 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -- ---

KlLO FIATI 
CiNSi En az f.n çok 

Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo - ~ ·- l = rı = ?5 = ·-- -Koza 9, _ 
- - -

41 Ma. parlağı • 42 
- - ---Ma. temizi • 37 38 - -

Klevland 
-so ---l-oo ___ 

-Klevla nd(-Y.M.-) 1 
----

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si vah 

çtC I T 
1 1 1 

ı ~.15 - 1 Yerli "Yemlik,. -1-.. •Tohumluk,. 

HU B U BAT -
Buğday Kıbrıs 1 

.. Yerli 
-~ .. Mentane 

ı- -
Arpa 3.30 -
Fasulya 1 . 
Yulaf --
Delice 
Kuş yemi 

- ·-
Keten tohumn -
Mercimek 

15-- 1 15.50 -
Susam 

UN -- Dört yıldız Salih - üç ... " " ·- .ı:: Dört yıldız Doğruluk ..c rll ---.:ıt. ı= üç .E c " . 
o - Simit = c;ı " ~ > Dört yıldız C umhuriyet 

1 

::ı 
N u-

üç 
. 

" " " 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları 

'"""m 1 
Kambiyo ve Para 

9 I 12 1 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
l'ent: 

Hazır 1-f 90 Ureı 

ı-~ Vad eli 1. -68 Rayişmark 

Frank (Fransız ) - 2--sIB - - --
Vadeli il! 7 69 Sterlin ( ingiliz) - 5- 'H 
Hind hazır 7 17 - Dolar ( Amerika ) 1 30 1 36 
Nevyork 10 l 38 - Frank- ( İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' 0ın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikrarıive planı 

~/IÜKAF i '. T 

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

iKRAM i YELER: 

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 bi r ik tirmiş oirnaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

·-----------------

a~-

TÜRKSöztJ 

GAZETECİLİK-MATBAA CIL I~ 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Ti!rksözü matbaa
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü Türksözü 
matbaası ( .. ilthanesi ş 

En modern vamtalarl9 
1 . 11 Son get i rttiği zarif 

yeni t i p harflerle 
1 

mücehhez bulunuyor ! 
Kitaplar, mecmualar. gazeteler, 
ced veli er, çekler , bilet!er, kart· 

vizitler, harıtalar. planlar, mak
buzlar • he( boyrla defterler, 

• Kitaplarınızı Şark karı y_n fl ll~e ! 
Avrupa karı nefis bir cıld ıçın ! 
gormek istiyorsanı z 'fürkso:tıl ! 
Cıldhancsıne gonderinız . ! 

• . 
' Renkli afişle r Zarif sağlam ! 
1 

Ve her tiirlii resimli ve renkli 
baskılar sürat ye nefasetle tab 
edilir . 

Bir cild, btilgcde ancak Tür~· 
sözünün sanatkar mücellidi11111 

• 

elinden çıkabılir. ~ 
1 

' 1 ............................ i 

ilin 
Seyhan Muhasebei Hususiye Müdürlü· 
ğünden : 

1- Aşağıda sahiplerile cins, mevki ve muhammen bedelleri 
gavri menkuller, vergi borçlarının temini tahsi lı için açık artır.na 

tılacaklardır. · f 
2- Açık artırma ile 939 senesi birinci kanunJOUil 22 inci Cu!118 

1 . 
• 
1 . 

nü saat (1 O) da y1pı lacaktır . Iİ 

3- lhale vaktından evvel Maliye veznesine yatırılmış bulunınası ı 
zım gelen pey parası miktarı aş:ıgıda gösterilmiştir . b~ 

3- İsteklilerin muayyen vakıtta Vılayet İdar e H~yetinde hazır 
lunmaları ilan olunur. f: 

Muhammen pef ~ 
bedeli Lirll 1 Mahallesi Sahibi Cinsi 

Ev 
Kapu No: 

135 Nacararı Halil veresesi Ah. 1300 91 
met ve müşterek ler i 

" 
13/ ı 7 Bucak f brahim o.Süleyman 

Dükkan 38 Sipahipa · Ömer oğlu Rüstem 
zarı ve eşi Habibe 

Ev 34 Alidede Paramyok oğlu 

Hüseyin 

• 179 Nacaran Yusuf kızı Vanlı 
Zekiye 

30-5 - 10-15 11221 

ilan 
adana Hal kevi Reisli
ğinden; 

Sosyalyardım ve Halk dersana· 
1 arinda münhal birer azalık için 12/ 
12/930 Salı günü saat 17 de Halk 

evinde intihap yapılacaktır. Bu komi· 

teler ile alak ıtdar arkadaşla rın o sa. 

atda Halkevinde bulunmaları ilan 
olunur. 5 - 7 11230 

800 60 

100 1 

1500 112 

800 60 


