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Passif k o runma tec
rUb elerl m Un a sebetile 

Hazır bulunalım! 

NEVZAD GÜVEN 1 

Sovyet - Finlandiya harbi kÖla~ 
~ 

neticeleneceğe benzemiyor ! 
it) ünyanın hayranlıkla seyrettiği, se~-

diğl [Beya7 zambaklar ınemleketı] 
ili de kızıl alevler sardı. Ahlak ve 
llıeziyeti gibi bembeyaz, Fin ovaların 

da kan lekeleri yayılıyor .. 

Şimal cephesinde vaziyet 

H elsinki hükumeti dün bir beyaz kitap neşretti 
Modern zamanların modası olan 

bir kurt - kuzu faciası daha tekrar· 
lanıyor demektir. 

Finler de tıpkı Polonyalılar gibi, 
tor kar~ısında milli :seref ve haysiyet· 
ttini terk etmek zıllelini göstermedi-
1tr K h d····- ı · a ramanca oğuşuyor ar. 
l) Ne kadar mukın emet edebilirler.? 

aha ne kadar, bu arslan yavrusu 
Oca filin bacakları arasında haya hnı 
~İidafaaya devam edebilir? Bunlan 
ılıriyoruz. Fakat mukadder netice; 

biz k - - .. e ço · acı gorunuyor .. 

1 
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Londra : 12 (Radyo) - Leniugr.:ıd 

aıd{eri mıntakası genel korın.:ıtik teh
li::ıine gfö·e. So\•yet kıt"ala.rı her isti
kamette ileri hareketleri:::ıe dt>vam et
mektedirlt:r. 

Şimal sahilinde Uç vibok istika• 
metinde iki k<iy işgal edil miştiı. l I:ıv:ı 

fena olduğnnılan hava faaliyeti y:ıpt· 
lamamışbr. 

Fin resmi teblllj l 

ITelsinki : 1:? (Radyo' - Toyka· 

li şehrine yapılan duşman htıcumu 
tar<ledilmi~tir . BuradA yedi Sov.Yet 
tankı tahrip edilmiş ve So\·yetlt'ı·e mu. 
him zayiat verdirilmi tir. Kareli \ıcr· 
zahmda mUfreze faaliyetleri olmakta
dır . 

Şark hattı boyunca çarpışmalal' 
devam ediyor. Burada Uc dusman.bö
luğu tarumar edilmiştir. Sonis~vni 
mmtakasında da iki du~mo.n lıö)Uğll 

imha edilmiştir . B u r a d a bir 

- Gerisi beşinci sahifede -

k Eğer, damarlarında çok asil ve 
ahraman bir ırkın kanını taşıvan bu 

: il Şetlm lz ismet l nön U h u 
i gUn saa t 15,30 da S ivasa 
ı ,eret vermişlerdi r . 

* • • 1----
~ . 
:ava\lı millet yalnız başına bırakılırsa, 
~akın bir zamanda Rus - Fin dava-
1rıa ait dosya da bilahare, tekrH tet
ık edılmek i.izere arşivine konacak-

,,... .................................................... 1J 

YERLi MALU~R HAFTASI 
MÜNASEBı:.TtVLc 

Baş vekil imizin 
dü nk ü nutku 

l Fakat bu facialardan, bütün mil
ttlcrin olduğu gibi, bizim de alınacak 
trslt!rimiz vardır: Görüyoruz ki, mc
ttn harbin e11 karekterİ<ilİk icadı da
a Çok evvelden de lahmırı ei.fitmğı 
h~ere aktif cehheden ziyade g-erı ceh
tsj üzerinde yıldırım slir'cıtıyle nıü
Ssir almağa çaıışmaktıı. 131 günkü 

1asıtaların sur'ati ve kabiliyeti ise, 
~~tı cebheden ne kadar uzakta olursa, 
tıı Stırı hiç bir şehri hiç bir kijyü düş

Ankar~ : 12 [ Hu •Usİ ) - l:hş· 
vekilimiı Dokw i( ... f\k S<1ydam bu 
gün Ankara Ha hvindt' söyledik
ll'lrİ bir nutudnr 10 ıncı Y t't lı Mallar • 

hafta .. ını ;;çıııışlcırJır. 

arı ate:inden masun bırakrıııyacak 
dar büyükliir. 

% Bilhassa. hava hücumları orduların 
Ilı he gerisi teşkilatını ve sivil halkın 
arıeviy"tını imha için çok müessir 
ltıaktadır. Bunun için de, Polonya 

( Gerisi dördüncü sah fede ) 

81r duzdtme 
Ounk U sayımızın ı arihi tertip hata 

sı slarak 11 kanunev,·~l !J;fü ola 

1 

r ak çıkmı ştır. 1 l a l bt'.~i 1:3 l~anun 1 
evvel 9:3f) ol:ı.caktı 07.Ur dılcye 

rek dUzt·ltiriz 
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garpcephesınde vaziyet 
Sarbrük cenubunda ve Lüksemburg 

hazırlıklar ! hududunda büyük 
Londrn · 12 Rad5 o) - C:ıı 

foali,·et olrııamıstır. 
· t li.~ etinden başka 

Almanlar Sarbrukun cenup ve cenubu garbisinde hazırlıklar yapıyor. 
L_ubem.lıurg hududuuda kezr:ı. bu.) uk hazırlıklar görııluyoı-. ,\lajino hattında. 
kı lng lız kuvvetleri Alman hucumlarını defetmistir. 

A lman tayyareleri dun !ngıliz :;ark sahilleri ~de ke1;İJ- uçu~ları yapmış· 
lardir. 

SIRASINA GÖRE : 

Propaganda ve Türk milletİ!ıin idraki 

~ on gunlerde Alman propaganda 

ajanların ın , memleketim iz dahil inde pro 
paganda faaliyetine geçtiklerini gör U_yo 
ruz. B ilhassa bu propagandanın hede 
fi: Turkiye - Rusya arasındaki mUna· 
sebatı gerginleştirmek, tees<>Us etmi~ ha 
r ici pol itikamızı bir takım şııpheler 

\"e korkul ar içinde göstermek suretile 
halkın maneviyatını ve inanlarını sı:ı r s 

maktır . 

Bu Tesile ile geçmiş gllnlerin 

bir vak"ası hatır ı mıza geldi. Adana i ş 

ğ:ıl altınd~ı bulunuyordu yabancı bir 
idarenin tazyikine asla tahammul ede 

meyen Adanalılar b'1ustafıı Kemalm 

emrine derhal uymıışlar. sil~hlarını ala 
rak da~lara çıkmışlardı , önUne geçil
mesi çok gUç bir ayaklanma karş,-;ın 

da kendilerin i göl'en i şğal kuvvetleri 
halifenin istiklal mUcadelesine gi ı· i -;;cn 

kahramanlar alcvhindeki mesh ur f et· 
va-;ına \ın.;; vurm·u~lar . hinle;ce nusha 
lıastırarak dagıtnıa/!n. başlamışlardı. 
bir cuma gllnU halkın camide bulun· 
dukları bir sı rada caminin iç di\·nrla 
rı na bunlardan bir çogu yapıştırıll\ Or 
du. Orad:ı lıulunanlard:ın lıiri-.i hemen 
n,·:ıga k:ılktı. istiklal mUc::ııldl'sinin 
ale.' hinde olan bu fd v:ılr.rı \1in·ı· lıi· 
rer Ji,·arlard:ın kopı:ınp. ~ c·re at~rkl•rı 

bağırdı : 

- l Ialife olan bir adam böyle 
şe_ylar yapmaz ! Şunu demek i-;tiyoruz 
Tıırk millet i , kolay kolay kanan sağ 

dan -;oldan gelen propağandalar kar 
şısında şa,.kınhğa duşen çocuk millet 
!erden clt-gildir b ir çok asırların siya 
c;İ kaynaşmaları içinde onu siyasi idra 
ki olgunlaşmıştır. Bunun için 1 Urk mil 
leti b ir takım pr opaganda hunerlerile 
aldatmak kolay bir i ş değildir. Bilha,.-; 
sa şuphelendigi k imseler e karşı son de 
rece ihtiyetkardır milli mUcaJeleniıı 

but•Jn safhaları bu söyledik.lerimi:>:İn 

bir delilid ir. t~tikla line, hurriyetine 
şerefine bunlarla beraber mi lliJŞefint

inanmış olan on sekiz milyon Turkun 
kana.atım sarsmak, onu :baştan başa 

ortadan kaldırmaktan daha k uçtur. 
bu gayretlerden bir şey umanlar iyi 
bil <; İ n lerki bol Lol dağıttıkları : propa. 
,:anda vıırbkaları halifenin mahud fet 
vaları kadar bile Turk milletinin idra 
ki Uzerinde mUeoıs ir olamaz bu kagtd 
ları ok uyanlar. vevahud işae olunan 
..,;;zleri dinleyenlerin sö~ liyecekleri bu 
dcfaıln -;u olacaktır. 

- Hizc do-;f olanlar. böyle şey· 

l.:l' ynpnrnzlar .. 
K. O. 
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1 Kız Lisesinde hasta 
bakıcılar kursu:açılıyor 

I 

0 h "kA .arşı tedbirler ittihaz 

O t'.,} gıbi, bu tedbidere karşı 
edı · k·ı ı · ı k . tıcaret ş~ ıı erııe mu. ilve· 
' edilmektedir. Hu yeni şekiller 

~~ir? Bunu izah edelim: İhtikarla 
mücadele eden komisyonlar, Lir 
malın fiyatını tedkik etmek için 
faturalara bakmaktadır Şayet Sir ti 
carethanf", faturada kaydedilen bir 
malın fiatını artırmış ise, ihtıkar ha· 
disesi diye telakki edilmektedir. 
Faturadaki malı, normal bir kazanç 
la satmış ise mesele yoktur. Acaba 
bu faturalar oe~eden geliyor? Me
selenin can alacak noktası budur: 

İhtikar komisyonu, ihtikar ha 
diselerini faturalar üzerındrn tedkik 
ettiği için, hiçbir tacir, açıkça ma· 
ima zam yapmağa cesaret edemi · 
yor; yapılacak iş şııdur: Malı bir 
başkasına satmak .. . Bu malı alan ta 
cir, fıatlere zam yapmaktadır. Çün· 
kü üç kuruşa a'ınan hir mal, pek 
tabii olarak gene üç kuruşa satılmaz 
en aşağı 3 kuıuş on paraya satılır, 

Malı satın alan tacir df", malına zam 
yapamıyor, yapılacak İş gene bir 
başkasına satmak tadır. Bunu satın 
alan kimse de, gene normal bir 

kazarçla malını elinden çıkarmaktadır 
Bir mal, elden ele geçtikçe, nor· 

ma! kazanç kaidelerile fiat artmak· 
lddır N ·tice itibariyle şu hadiseyle 
karşılaşıyoruz : "ihtikar yapıyorsun,, 
diye muayyen bir tc:ciri itham et· 
mek imkanı kalmıyor, fakat eşya 

fiatları ) ükseli) or ! ... Çünkü bir 
mal, be:kı d~ yırmi dört saat içinde 
birkaç defa sahibini değiştirmekte· 
dir. 

mal, her sahıl ini değiştirdiği za 
ır:ın fiati arlmaktrıdır. 

Côrıi lu }1or ki günün ticareti. bir 
malı bekletmekten ziyade, bir baş
kasına satmeık şekline girmiştir. Bir 
iddiaya göre, evvelce sattığı malı, 
gene bir başka tacirden alanlar bi
le vardır. Hu gibi aiım ve Settımlarda 
muvazaaalara, bın türlü kombine
zonlara tesadüf edilmektedir. · 

Şımdi sık sık alım ve satımlar 
şekli ile cereyan rden bu ihtikara 
karşı da tedbirler bulmak lazım. 

---------
Talebe her 

saat 
gün öğle sonu 

ders görecek 
birer 

Dün aldığımız malumata gôre, 
şehrimiz ,kız lisesinde bt.gün!erde 
"'hasta bakıcılar kursu,, açılacaktır . 

Bu kurs hergün miital~a saatıodan 

sonra bir saat faaliyette bulunacak 
tır haftanın iki muayyen gününde 

birer buçuk saatlik iki ders yapıla 

caktır kız lisesindeki bu hasta ba· 

kıcılar kursuna devam mecburiyeti 
yoktur arzu eden talebe kaydedile 
cektir. 

Sebze fiatları 

Son turfanda dolayısiyle 
birer miktar yükseldi 

Kanunevvel olmasına rağmen 

şehrimizde hemen bütün yaz sebze· 
leri mevcuttur. Düo sebze halinden 
aldığımız fiyatlar şunlardır ; 

Tahmin edildiğine göre bu mek 
tep talebelerinden 100 Ü mütecaviz j 

Domates kilosu 15 kuruş, patlı· 
can tanesi bir kuruş, taze fasulya 
kilosu 10-15 kuruş. soğan kilosu 
7-8 kLııuş, ijzüm kilosu 15 kuruş, 
karpuz kilosu 7,5 - 10 kuruş, pıra 
sa demeti 7 5 kuruş, marul beş ku
ruş, karnebahar kilosu 20 kuruş, kı 
vırcık salata tanesi beş kuruş, be
zalya kilosu 20 ktıı uş, dolmalık bü· 
ber tanesi bir kuruş, yeşil büber o 
tuz tanesi beş kHruştur. 

kız kursa iştirak edecektir kursta, 
dersleri sıhhat müdürü Bay Kemal 

verecektir. Kurs bugünlerde faaliye 
te geçecektir hazırlıklar temamlan
mak üzeredir. 

Mekteplerde yılbaşı 
ta tıli kaç gün olacak ? 

Okullarda yılbaşı tatilinin kaç 
gün olacağına dair henüz mekteple 

re tebliğat yapılmamıştır evvelce ve 
ıilen bir habere gört> yılbaşı htili 
15 gün olacaktı vekaletin bövle bir 
karar verıp vermediği henüz malum 
değildir. 

Büyük uiifus sayımı 

Dün aldığımız malumata gört>, 
I 940 yılında yapılacak umumi nüfus 
sayımı için şimdiden hazırlıklar ya
pılmaktadır istatio'.c umum müdür· 
lüğünden, numarataj talimatoamele 
ri ve cetvelleri vilayt"te gönderilmiş 
tir, Bunlar umumi nüfos sayımı ıçın 
şimdi9en hazırlanacaktır. 

Ölüm 

T eesürle haber aldığımıza göre, 
C"yhan ;şbaııkası müdürü Bay Ke· 
mal Beledonun annesi ve eski anne 
sefiri Bay Erıismi baldızı, ve eski 
sefirl .. rimizden B. H,ılıl Hakkının hem 
şiresi düo fstaııbulda ölmüştür, 

Ôıüye rahmet diler B. Kemal 
Beledaııın :ıcılarırıa ortak oluruz, 

VENi NEŞRiYAT 

Çocuk 

Çocuk mecmuasının 166 ıncı sa 
yısı çıkmıştır, Çocuklarımız için tav 

ı siye Pderiz. 
1 ,--------------------------------, 

Skandinav Devletleri 
Rus .- Fin harbi başladığı gün 

den beri Iskandinavya deletleı inden 
sık sık bahsediliyor. 

İskandinav dt-vletleri yirmi yıl 
evvel bitaraf olduklarını ilan etmiş· 
lerdi. Coğrafi mevkileri itibarile hiç 
bir tehdide maruz kalmıyacaklarını 
zanneden bu küçük devletler silah· 
!anmaya, askeri teşkilata fazla ehem
miyet vermiyorlardı. Bu itibarla, a~
kerlik cihetinden bir kuvvet teşkil 
etmezler. İ!vençte mecburi askerlik 
müadeti altı aydır, Gotland adası 

,--GÜNÜN MEVZUU 

askeri müstahkem mevkidir. Şihalde 
Bot en de askeri mıntaka ilan edil
miştir. 

Hazarde askeri kuvvet 30.000, 
seferde 400 bindir. fsveç bahriyesi 
100 bin ton donanmaya maliktir. İn· 
şa halinde dört "Zırhlı ile iki muh· 
rip ve 6 denizaltıları vardır. Seki· 
zer bin tonluk iki kruvazör proje 
halindendir. Bundan maada, muhte-

lif tipte 260 tayyareleri vardır. 19 
43 senesinde bu tayyarelerin adedi 
beş yüzü bulacaktır. 

Norv«>çte mecburi askerrlik üç 
aydır Sulh Z?manında 13000' harp 
zamanında 100 bir asker çıkarır. 
25 bio tonluk donanması ile muh
telif tipte 220 tayyaresi vardır. Da
nimarkarıın mecburi askerlık hizme· 
ti ise 5 ay olup. sulh zmanında 25 
bin harp zamaumda 100 bin asker; 
25 bin tonluk donanması ile 150 
tayyaresi vardır. 

Halkevinde 
Resim kursu açıldı 

Halkevimizin Ar komitesı tarafın· 
dan hazırlıklarının yapıldıgını bildir· 
diğimiz resim kursu bır kaç günden 
beri başlamış bulunll}0r. Kurs mu· 
allimliğini komite reisi Bayan Va· 
hide Birken deruhte ttmıştir. 

Bu s 0 ne açılacak olan resim ser· 
gisi için de şimdiden hazırlıklar baş· 
lamıştır. Bu sergıye b~r çok amatör 
sana,a tk arlarımızın iştirak edeceği 
umulmaktadır. 

Lise tarih kitapları 
Öğrendiğimize göre, liselerin do 

kuzuncu sınıflarında okutulan tarih 
kitapları, maanf vekili tarafındal1 
toplani:ln bir komisyon marifetiyle 
hazıı ldıımıştır bu kitaplar forma for 
ma basılarak okul talebelerine da· 
ğıtılmaktadır. Edebiyat tarihi kitabı 
bu hafta içinde temamen basıJrnıŞ 

olacaktır. 

Bakı • 
yerı 

Halkevimiz boradaki 
faaliyeti genişletti 
Uzun zamandanberi açılmış ola~ 

Halkevi Bakı yeri bir çok kıymetlı 
doktorlarımızın çok değerli yardım· 

1 

larını temin etmek suretiyle bu Y11 

faaliyetini biraz daha genişletrnİf 
tir . 

8akı yerinde l:,uiunan Halke"1 

doktorunun muhtelıf hastalıkları te· 
davı hususunda kafı gelıniyeceğinı 
gören idar~ h :!ydı mııhtelif şubeler· 

de ihtisas sahibi olan doktorlarıfll1 

za müracaü ve Halkevi tarafından 
gönderilecek hastaların parasız ua· 
kılmasını ıica etmiştir. Derbal ve 
memrıuniyetle muvafakat ce\abı "e 
ren doktorlarımız Halkevioin hasta· 
larını kabde ve bakmağa başlamış 

!ardır. 
Parasız muayene olmak istiyerı 

fakir he.ı.şerilerimize · bir kolaylık 
olmak üzere bu hayır sever doktor 
larımızın adlarını cışağıya yazıyoruz: 

Op~ratör Tr:vfık Pamukçu, Dahi 
liye Mütehassısı Ekrem Baltacı, Bak 
teriyolog Vasif, Dahiliye Müteha~:. 
sısı Muzaffer Lokman, Dahiliye Mo 
tehassısı Bahri Erkan, Göz Doktorll 
Mesuj Savcı, Kulak, Bogaz, 3urtJ0

• 

Mütr hassısı Reşad Atameriç, Cıl.d 
Mütelıassısı Hasip Yildırım, Diş l'lfll; 
tehassısları: Hakkı Somay, Şe\lkt 
ket Çekmegil, Adli Belger, ı<adıl'I 
Hastalıkları Mütehassısı ŞlikrÜ J(o· 

nuralp . da 
Halkevi, bu Doktorlarımız 

fk·ı · 'l"'l d ~ede· a ır erın ı aç arını a vermeg 
vam edecektir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şeyrimizde dün göl<yüzü açı~,~ 

h h f.f ·· "' 1 ·d· E k sıc ava a ı ruz~ar ı ı ı. n ço 
gölgede 20 dereceyi bu l muştu. 
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Sporcular1mızın 
bir şikayeti! 

B. T. S =Y han Bölgesi Mü
dürlüğünden soruyoruz ? ....__, _____ _ 

" idman Yurdu ve 
Toros sporcuları,, 
inızasile aldığımız 
bu yazıyı aynen 
neşrediyoruz. Fil· 
hakika yapıtan şu 
l'lluamele eğer bir 
Yanlışhk yoksa ha· 
kikaten bizim de 
hayretimizi muclb 
Oldu, Şehir stadyo· 
rrıunun inşasından 

ll'laksad para ka· 
~anmaktan ziyade 
Sporun ve sporcu
ların bir çok şekil· 
lerde faydalanma
sını temin etmektir 
aııhassa kulüp ta· 
kırrııarında oynıyan 
8Porcularmızın bir 
Oirjş hakkı olsa 
llerektir. 
........__ 

Her bölgede 
olduğu gibi, 
Seyhan Böl· 
gesinde de 
kulüpler idare 
heyeti azaları 
ile faal üyele
rının Şehir 
Stadyomuna 
serbest gire 
bilmele-ri için 
Bölge Müdür· 
lüğünce mat
bu hüviyet 
varakaf:ı rı ha· 
zırlanmış, res· 
mi listede ad
ları yazılı o
v u n c ulaıla, 
İdare heyeti 
azalarının bu 

Jviyet varakalarıodan edinmeleri 
Uteaddıt tahriratla kulüplere ta

llıinı edilnıi~ti. 
Üze•irıdt', sporcunun fotografıle, 

o!ge Müdüılıiğünün resmi mühür 
e imzasını, onattı kuruşluk damga 
Ulunu da havi olan hiıviyet v;ıra 

~'llarıyla her sporcu şimdiye kadar 
apılan resmi, hususi ve temsili maç· 
aıa girebiliyordu. 
~ 9 12 · 939 Cumarte~i günü 
S 0aı a şehir ~ıad) on unda yapılan 
tyhanspor - · Ankara Galatasaray 

~lukırnları ara~ırıdaki maçı seyı t"tme· 
}- giden Adana ldmanyuı du ve 

0rosspor ku .Li bü oyuncaları ellerin· / 
tki mezkfır hül.İ) et vaıakalarını 
'az ettikleri halde stada bırakılma· ı 
ışıardır. 

. Stad idcıresinin tamamiyle ken· 
11 ııe ait olduiunu kuv'w'etle; bildi· 
~'tı.z Bölge müdürlüğünün, müte
~ıt tamimler yapmak suretiyle 
'lıblere bildirdıği d irt ktif lerin, 
\adYum kapısındaki herhangi bir 

ıs tarafından tebdilini çok ek· 
lltrik bulduk. Ekonomık bir mti· 
il~a ile yapıldığını zannetmediği-

, ................................................................ , 
1 DlUıny©ı lh1©ılb>~ırD~ırü 1 
L ~ 

Almanya Holandaya bir ı Sovyetlerin millet-
'k t k 

1

1 ler cemiyetinden 
ış aarruzunu yapaca ihracı 

Büyük hazırlıklar var! 
Londra: 12 (Radyo) - Alman 

ya - Holanda hududu tamamile ka 
panmıştır. A:manyanın Holandaya 
bir kış taarruzuna geç.eceği söylen 
mekt,.dir. Bu hudutta Almanlar bü 
yük hazırlıklar yapmaktadır . Bu 
mıntakaya <:ısker yığılmaktadır. Bil 
hassa logiliz gazetelerinin hıısusi mu 
habiı leri Almanyanın bu hazırlıkla 
rırıa ait şayanı dikkat mah1 nat ver 
mekiedir. 

Almanların, Suların donmasından 
istıfecie )?Ör'!ce~i söylenmektedir. 

Sofya - Roma 
görüşmeleri 

Sofya : 12 - Bu1gn Başveki
li Köseiyanofun Balkanlı devletler 
arasındaki anlaşmaya ve Bulgar 
menfaatleri gözönünde tutulmak şar 
tıle vukubulacak bir anlaşma tekli
fini Bulgaristanın müzakereye hazır 

olı:!u~una dair heyanatmdan sonra 
Bulgar gazeteleri bu beyanat Üz"
ı inde tefsırlere devAm ediyorlar. 

Diğer taraftan l'ulgar Başvekili
nin dün, ltalya sefiri Markez Tala 
mo ile st-firimiz Şevki Berker ve Ro 
men sefiri Fıotiyi biribirini mütea
kip kabul ederek görüşmesi ve en 
nihaye-t ayni gün Milletler Cemi~eti • 
komiseri Şey~on ile de uzun uzadıya 
temas etmesı siyasi mahfellnde çok 
ehecnmiye!lı ad Jedilmektedir. 

1 
1 

1 C. H. P. Tarsus 
Kaza Konğresi 

Parti Müfettişimiz Pro
fesör Tankutun riyase

tinde açıldı 
Tarsus : 12 l Türks3zü muhabi

rinden ] - Cumhuriyet Halk Parti· 
si Tarsus Kaza Kongresi bu gün ya 
pılmıştır. Kanı?reye Sayı ı Parti Mü. 
fettişinıiz Profesör Hasan Reşit 
Tankut riyaset etmişltrdır. Kongre· 
de Mersin Valisi Bürhan Teker, Vi 
layet idare heyeti Reisi Ali Riza 
hazır bulunmuşlardır. Parti Müfet
tişımiz Hasan Reşid Tankut kongrt> 
yi çok özlü bir . nutukla açmışlar 
dır . 

Kongre hundan sonra mesaısıne 
d"!vam ederek kaza idare heyetini 

seçmiştir. B. d. Zi~ a Uygur, Mah•ı u-:1' 
bar han, Emin Mücahit, Mustafa Ue 
ceaslan, Şükrü Ünlü, Kudjusi ş .. n, 
ve Ali C'!vat Heyeıi idareye ekse 
riyetle ayrılmışlardır, 

Milletler Cemiyeti 
konuşmaları 

Cenevre : 12 (Radyo) - Mıllet 

ler C'!miyeti azası bu devrede yeni 
ve seri rnetodJar takibetmektedir. 
Fin işini müzakere edecek komite 
yarin (bugün) to;:>lanacaktır. Ayrı· 

ca <:arşamba günü de bir toplantı. 
yapılacaktır, Rusya mümessil gönder 
diği taktirde bu toplantı yapılmı 

yacaktır. 

CeneHe: 12 (Radyo\ - Vati. 
kanın orğanı olan gazete Sovydıer 
birliğinin milletler cemiyetinden çı
karılması lehinde neşriyat yapmakta 
tır. Bu gazete, dljny1nın, CenevreJen 
mantiki bir karar vermesini bekle· 
diğini, dünya efkarıumumiyesinin Sov 
yellerin muhakkak surette cemiyet. 
ten ihracı lüzumunda ısrar ettigi. 
ni yazmaktadır. 

Romen Vapuru 
Karadenizde nasıl battı 

Sı>fya, 1 l. - Ajans telgraflarile 
Karadenizde battığı bildirilen 850 
tonluk Rumen Sandu vapuıu ayın 

beşinde Romanyanın Oalçık limanın

dan fstanbul yoluyla Hayf.ıya mü 
teveccühen haraket etmişti . 

Vapur l uğday ve patates yükıü 

idi. Balçıktan sonra Bulgaristanın 

Varna linı:rnın l uğrayan vapur ayın 
yedi~inde Vaırıadan ayrılmıştı. 

Akşam karanlığında Bulgaristanın 

Ahtopol kasabası sahiline gelen 
Ruıııeıı vapuru dalgaların hücumuna 
uğı amı?, gece zıfiri karanlıkta (Y mi· 
ada açıkhnında batmi:I tehlıkesini 

gösterm-ğe haşlamıştır, İçiodt ki 
buğday ve patatesler dökme usulü 
ile yükseltilmiş olduğundan ve vapu. 
run üzerinde hiç bir istinatgah bu
lunmadığından da~gaların te~iıile va
pur yitnlayınca, buğday ve patates 
lerin ağırlığı da ayni tarafa yüklen· 
miş ve hu yüzden batma 4 - 5 da · 
kika içınde çok süratli olmuştur. 

~ bu hareketin Yurd ve 'I oros 
t 

l 0Yuncularırıa karşı no! maksatla 1 • 

COGRAFYA 

Vapur batarken yalnız ikinci 
kaptanla tayfalardan üçü uyanık 

mÜrP.ttcbattan 19 u uyuma'~ta imiş, 

Uyuyan bu 19 kişi ~amilcn boğul 

muş ve ölmüştür. 

Kurtulan dört kişi Bulgaristanın 

Burgaz şehrine igetirilmişlerdir. İkin
ci kaptanın anlattığına gört:, v.?.pur 
batarken· bir kayığa atlamışlar ve 
dokuz saat dalgalar arasında boğu
şarak Bulgu sahiline çıkabilmişler• 

dir. 

p 101ış olduguou havsalamıza sığ
al'tıauık. 
A.zanıi yirmişerden. (40) oyun· 

1 lı bulunan hu iki kulüp mensup 
lld 

:J() arı alınacak, onar kuruştan 
( ) kuruşun, Ankara Galatasaray 
~ını angaje eden Seyhanspor ve 
1 

fl"ıensucst spor kulüblerııı:n 

~tafıarına yapacağı yndım v~ 
1 
il, durbin bir görüşle mülahaza 
~c k b' e olursa, ancak beş, on sene 
aır def d elde edılen bu gibı fır· 
'dan istifade ederek görüşü 

~an, teknik ve taktikten mahrum 

1 ~ oyuncularımıza Galatasaray 

1 k
1Ytnetıi elemanlara malik olan 

il . 
~ •rnın oyunlarını seyrettırmek 
ıyıe h · • 1 k d" t . • arıcı temas arı yo ıye· 

kR 1 ıniz oyuncularımııın görüş, ce taktik kabiliyetlerini ar
erısi altıncı sahifede -

TA RIH VE 

k ron s t a dt 
Kroııs ad'ın Finlandiyalılar 

liyor. 
tarafııdan hücuma uğratıldığı haber veri· 

~usyanın Ballıkta en mühim b'lhri üssü \'e ticaret limanı olan Kronstadt 
Fınlanrliva körfezınin dibinde. NC!va nehrinin man'Sabındaki Katlin ada~ı 5-
zerindedir. 68 000 nüfusu vardır. 

Deniz kanalı yapılıp da liman 30 k iloınetre şarkıociaı:ı LrningrJda biı

leştirilince, aıtık burası, ec;ki Ru'i payitahtının bir ileri tıcaret lımanı halini 
almıştıı. Fakat haı p üssü olarak mühim e•safını hala muhafaza etmektedır. 

Kronstad'ı 1703 tarihınde Büyük Petro kurdu. 1891 de ücünd Alek· 
sandr burada Fransız askeri mümessillerini kabul etti ve o 1.amankı Fran· 
sız - Rus ittifakının esasları hazıı landı. 

Kronstadt bahrivelıleri, Bolşeı•ık inkılabının baş angıcında 
rol oynamışlardır. 19:.!1 de de bir isyan çıkararak ~ drletli 
bitmesine ve " Nep ,, denilen mutedıl safh.ının başlamasına 
lardır. 

pek m11 1 im 
komtin ~·lığ n 
sebeb olmJş· 

Hitlerin emellerine dair 
yeni bir kitap! 

Londra : 12 (Radya) - Het 
Herman Şoşni adında bir Alman 
muhim bir kitap yazmıştır. Bu kitap 
Hitlere aittir. Burada yazıldığına gö. 
re, Hitler Avrupaya hakim olmak 

emelindedir. 
Gene bu kita~ın kaydettiğine gö 

re, Hitler bunrian çok evvel, Rusya 
ile bir ittifakın tehlikeJı olduğunu 

söylemıştir. 
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Bütün Amerikayı heyecana düşüren bir vesika 
• Ter üme fden 

Nevzad Gtiven 

""Gölb>~Os için çaOoştom,,,, 
daş da bilmeden bir Alman pro 
g.ındacısı olmaktadır. Propag 
nezaretinin başlıca oyunlarmdın 
risi de bu insanların memleket 
retini ve ihtiyarların yalnızlıtım · 
mır etmektir. Bu yabanca me 
ketlerde çıkan Almanca ~gazel 
de bu çeşit Atmınlara mahsus 
mak üzere bir tıkım küçük i 
neşrolunur. Bu ilanlarda memle 
lerinden ve bi hı s· a dojduktan 
takalardan haber almak iıtiyeo 
anavatandı muhabere arzuıunda 
lunanların mevcudiyeti, adlan ve. 
reslrri bildirilir. Bu suretle ltir 
memleket ~ektuplan gönderilir. 
langıçta, bu mektuplarda poll 
dan da hiç bıhso'unmaz. Halci 
ise Lu mektuplar, 7 inci büroda. 

- DUekU nuahadan artan -

Y abancı memleketlerdeki Na 
zi prdpagandası, dahili istih

Jike mahsus propagandanın aynidir. 
ve ayni hedefleri takibeder. Yalnız 
tekilleri ve metodları farklıdır. 

7 numarala büro [ yabancı mem 
Jeketlerdeki yalan ve propagandaya 
karşı müdafaa liürosu ] bu sili· 
hı daima mükemmel surette işler 
bir şekilde tutmak vazifesini üstüoe 
almışbr. 

7 numarah büro 

H er memleket vey.a her kü 
çük memlekc.tler gurupu bir 

mütabaas1sa havale olunmuştur. Bu 
mütebassıım erkim harbiyesini teş· 
kil eden memurlar muayyen bir müd 
det zarfında bu memlekt tlerde [ ça · 
ıışm.ak] mecburidir. Yabancı mem· 
leketlerdeki her Alman s:fareti veya 
konsoloshanesinde 7 numaralı büro 

HAYı.'l'A DAiR 

Uykusuzluk 
• • 

gecesının 

söylettikleri 
Yazan : Nurullah Ataç 

----·---------------

Ş 
airler gtceyi severler. Ben 
de g~nçlitimde, kendimi 
şıi-lığe ıayık gördüğüm i-

çin mıydi? neydı? geceyi sever, hat 
ta herkesin uyuduğu saatlerde so· 
lcaldırda dolaşmaktan, yahut lamba 
ışıtında okumaktan büyük bir haz 
duyardım. Şimdi peşiman detilim. 

Fakat itiraf edeyim ki o zevki 
arbk anlayamaz oldum. Geceyi yine 
severim; amma yorganına bürünüp 
uyumak. vücudumu ısttıp dinlendir
mek için .• 

Nafile kendinizi yormayın, uyu· 
mak zevkini re nçlere anlatamızsı • 
nız. Çocuklar, uykuları gclditini i· 
tiraf etmek istemezler; kızaran göz 
leri uta uta uyumamata çahşarlar. 
Gençler de onlar gibidir; uykudan · 
kaçarlar. Uykunun, uyumanm ne bü 
yük bir baz of dutunu anlamak için, 
ihtiyarlamak demiyecetim, fakat ha 
yabn gençlikten ayrılan noktasını 
d&müş olmak lazımdır. Rüyalı uy 
ltular defil, şöyle deliksız, vücudu 
hemen Mç kna•tmıyan, iniltinin 
•-n• da tatlısını da bilmiyen uy
kulu .. Gençler l>elki oou istedikle
ri zaman elde ettlklt-ri için ne bü · 
yük bir zevk oldutunu bilmezler. 
Hele onlar da bil parçacık sert bir 
yataj'ın, en hafif gürültünün, iki lok 

- Gersi beşinci shaiede -

ya mensup bir ınemur vardır. 
Yabancı memleketlerde bulunan 

Alman ticaret müesseseleri yalmz 
Alman rropaganda neşriyatını yap 
mak vazifesile mükellef olmayup kim 
lerle muamele yapıp yapmıyacakla· 
rı hakkmda propaganda nezaretin. 
den kat'i talimat ahrlar. Yabancı 

memleketlerdeki Alman kuvvl!tleri· 
nin top yekiin seferberliği bizzat 
Almınyadaki dahili .~ferberlik ka· 
dar tam ve mükemmeldir. 

Hariçteki en faal propaganda· 
cılann partinin hariciye teşkilih ta· 
rafından gönderilen imanh, hararet 
li parti mensuplarıdır, Bu memurlar 
gid~cekleri yere varddtlan zaman 

dünya) ı kaplamış olan o te~kilibn 
mahalli şefi ile temasa geçmete mec 
burdur. Bu şef ekseriya Nazi aleyh· 
tan ve yahut müstakil görünür, 

" Nasıl Nazi oldum 
Nazilerden nasıl 

nefret ettim? ,, 

r-:=Yazan 

ı__::::BET KNAUST 1 
Yabancı memleketlere karşıhkh 

talebe ve prof eıör gönderilmesi işi 

de propaganda nezaretinin çok ar. 
zu ettiti bir şeydir. Çünkü bu su

retle de mükemmel propaganda ve· 
silesi elde edilmiş olur. 

Yabanca memleketlere gidecek 

sporcular, i.ter tele şahsi olsun, ister 

grup halinde olsun Almanyayı terk 
etmeJen evvel mükemmel talimat 

alırlar. Oünyanm her tarafında bu 
lunan ve menşei Alman olan her vatın 

Hazır bulunalım! 
( Başmakaleden artan ) 

ve Finlandiya harplerinde şahit oldu
tumuz gibi, açık şehirlerin, sivil halkın 
en vahşi bir surette bombardmanm· 
dan çekinilmemektedir. 

Bu kanlı ve feci dersleri aldıktan 
sonra, her milletin daha önceden, her 
ihtimale karşı hazırlanması kadar akıl· 
lı bir hareket olmıyacağl aşikardır. 

Bir taraftan ordular milli budunlarının 
emniyetini korumak ve nereden olursa 
olsun, gelecek her hangi bir taarruza 
karşı koymak için hazarlanırken diğer 
taraftan da sivil halk, bu ordu hazar· 
htana müvazi olarak hazırlanmazsa 

müdafaa yanm olur. Muvaffakiyet teh· 
likeye düşer. 

Bunun içindi,. ki, Avrupa milletleri 
hava tehlikelerine karşı passif müda
faa uğrunda en büyük fedakirhklan 
yapmaktan çekinmediler. Bugün lngi· 
liz, Fransız - Alman harbi başlayalı 
dört ay oldutu halde, iki taraf da 
diterlerinin şehirlerini, sivil halkını 
bombardıman etmekten kaçmıyor. Bu
nun başlıca sebebi şunlardır: 

1 - iki taraf da çok iyi biliyor 
ki, biri diğerinin bir şehrini bombar· 
dıman edecek olursa, çok geçmeden, 
belki de ayna günde, kendi şehirleri 
de ayna akibete utrayacakbr. 

2 - Her iki taraf da hava taar
ruzlarına karşı aktif ve passif müda· 
f aa teşkilltlarını mükemmel surette 
yapmışlardır. Yapılacak taarruzlar, 
göze alınacak fedakArhklan ödeyecek 
derecede müessir ve • ver imli olmaktan 
uzak kalacakbr. 

Binaenaleyh denilebilir ki, iki ta
raftan birisi, diğeri üzerinde hava 
üstünlütfinü kat'i surette kazanıncaya 
veyahud yine iki taraftan birisi kat'i 
neticeyi almak için bütün fedakirlık
lan ve tehlikeleri göze alancıya kadar 
iki tarafın da sivil halka ve şehirleri 
tehlikeden masuqdur. 

1 

Rahat etmek, muhtemel tehlikeler• 
den masun kalmak istiyen her mille· 
tin aynı şekilde hareket etmesi lazım· 
dır. 

Bir muddettenberi bizde de hava 
tehlikelerine karşı passif korunma tec
rübeleri yapılmaktad;r. Bu tecrübele· 
rin büyük lüzumuna inanan hüküme· 
timiz yavaş yavaş her tarafta bu tec
rübeleri tekrar ettiriyor. Büyük bir 
memnuniyetle haber aldığımııa göre, 
bu tecrübeler yakında Adanada da 
yapılacaktır. 

Filhakika bugün harbın ve tehlı· 

kenin haricindeyiz. Fakat öyle bir za-
manda, öyle bir harp içinde bulunu· 
yoruz ki, hiç bir millet feci bir sür
prizle karşılaşmamak için, kendisini 
tehlikenin temamiyle dışında sayamaz. 
Harbın ne kadar devam edeceğini, 

daha hangi milletleri saracağına kimse 
kestiremez. oirgün tehlike karşısında 

şaşırıp ~almamak için şimdiden var 
kuvvetimizle hazırlanmamız ve muka
vemet kabilıyetimizi azami derecesine 
çıkarmamız lazımdır. 

Hava tehlikesine karşı aktif yani 
silahla müdafaa ışına ordumuza bara
kalim. Onun, işini bilir ve tam yapar 
oldutuna eminiz. Yalnız bize düşen 
vazifeyi de biz, bütün ehemmiyetiyle 
ve bütün ciddiyetimizle karşalarsak 
rahat, rahat uyumafa hak kazanmış 
oluruz. 

Yapdacak tecrübeler bir şaka de
til, bir gün karşılaşmamız muhtemel 
olan müthiş tehlikelerin uprt şekle 
indırilmiş birer temsili olacaktır. Yapılan 
bu tecrübeler bizi ve etrafımızdakileri 
ölümden korunmata ahşbracaktır. Bu
nun için, verilen talimata harfi harfine 
riayet etmemiz lbımdır. 

Bundan başka yine hükümet ta

( Gerisi beşinci sahifede ) 

zılır ve gönderilir. 

Amerika Alman 
tine aittir 

N aıi partisinin nizamna 
ıöre partiye yalnız A 

vatandaşlan iza olabilir • 

Amerikan tabiiyetinde bu 
Almanlar aza olamazlar. Fakat 
husustaki güçlüklerin dr. çar 
lunmuştur. Meseli, Amerika t• 
tinde bulunan bir Alman 
girmek istediği zaman o meml 
te • ulunan bir parti izaSI 

mana kefalet edrr. Ve bu 
Amerika tabiiyetinde bulund 
manan adı partinin hususi lir 
rine kaydolunur. 

Nazi partisinin 
pr<.pagınd11ının ana 
dur: 

[ Amerikan milleti diye 
Jet yoktur. ] 

Amerika, menşeleri Cer 
damarlanndaki Alman kanı 
temiz kalmış olan insanlarla. 
y~t için hıç bir faydası ol 
tıkım yerliler•n oturduktan 
dır. 81naenaleyb Amerıka 
milletine aittir. 

Almanyadı bizzat b~ 
reden çıktttımı bir türlü 
mcditim minasız ~bir ma•l 
maktadır. 

" Birleıilc Amerika h .. 
rinin teıeklcütünde resmi 
lizce mi, Almanca mı n1t•P1 

gelditiııe dair bir plebia.l 
Almanca bir tek reyle 

ır. ,, 
u manasız iddia ve 

lecek olanlar meşhur ( Vı 
zerine yürüyüş ] rüya8IOI 
yarak kahkıbalar1n ı bira~ 
vet verebilirler. 
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Ha va tehlikesine karşı 
nasıl korunacağız ? 

Bu yazımızı takibediniz ! 
Şehrimizde bu günlerde gete ve gnndüz, hava tehlikesinden korunma 

tecrübeleri yapılacağını yazmıştık. Bu çok mühım olan mevzu etrafında bü
tün .>'urddaşların bilgi sahibi olmaları pek gerekli bulunduğundan Se~ han 
Seferb·rlık Müdürlüğü neşriyatının buna dair olan son büroşürünü ( halka 
dağıtılan ) lıir dtfa da gazetemizde neşretmeyi faydalı gördük. Büroşürün 
bir kısmını a~a~ıya koyuyoruz : 

Binalarda yapılacak passlf 
korunma teşekküllerl ve 

hazırlıkları 

Har evde bir kişi ev passıf ko 
tunma amiri, diğerleride ev itfayye 
Cİsi o'urlar. 

Bir evde yaşı 1' ten yukarı 60 
dan aş;ığı olan ( kadın, erkek ) şa 
hısfarııı adt-di beşten fazla İse ev 
korunıii amirin Jen başka bir muavin 
bir sığınak amiri, bir hastabakıcı 
iki ve daha ziyadesi de ev itfdıyeci 
~i olurlar. . 

Bu takdirde ev sakinleri tarna
ll'len ev pasif korunma amirinin emir 
Ve dirt kıifı}'le bartket ederler. 

Ev korunma amirinin hava 
t~~rruzundan evvel yapacağı 

işler 

1 - Ev pasif korunma te~kila· 
lırıa dahil olanların vaziLleriyle be· 
taber isimlerini bölge pasif korun· 
l'tıa itmirine ( mın takasındaki polis 
karakolu komiseri ) yazı ile bildirir. 

2 - Işıkları karartma tetbirle 
'İni alır 

' 
3 - Evin itfaiye techizat ve 

t'tıalzemesini hazırlar, 

4 - Sıhhı malzemeyi hazırlar. 

5 -· Yiyecek ve içeceklerin 
~azdan ve tahribattan mahfuziyetini 
t~llıin eder. 

6 - Toplu karunma tetbideri 
ırı· 1 ihzar eder. 

1••kları karartma tetbirlerl 

1 - Pencerelerın v~ -nenfezle· 
tirı maskelenmesi için koyu renkli 
flencereden enli ve uzun stor perde 
.... 
eya tahta kapak kullanılır, 

tj 2 - Stor perdeler lüzumu ka· 
.ar geniş ve uzun değilse pencere-

tıırı .. f k 
ltı" Ust, alt ve yan tara ları baş aca 

Unasip şeylerle kapatılir. 
~i 3 -· Storlar koyu mavı veya 
._ Yah yünlü kuma~tan koyu mavi 

1 
eya siyah muslu muşambadan veya 

~:ık hüzmele_rini geçirmiyen bunla
~ benzer, dığer koyu kumaşlardan 
;ıPılır 

\ı i ı:ı - Pencere çerçevelerine iyi 
Urulmuş kanatlar üzerine üçüncü 

maddedeki kumaş müşamba. karton 
vevd deniz ambalajı kağıtları gibi 
ı~ık hüzmelerini geçirmiyen şeyler 
ve kağıtlar geı il erek pencereler 
maskelenir. 

5 - 3 ve 4 üncü maddelerde 
yazılı malzeme bulunmadığı vakıtlar 
koyu renkli kağıtlar da bu işleri 

göıür. 

6 - Tiyatro, sinama, gazino 
ve saire gibi umumi yerlerde ışıkla
rıo dışarıya sızmaması için ı~ık 

sızmaz bölmeler yaptırılır. 

A ) Bölmeler biri dışarıya diğe 
ri içeriye açılır, şekilde iki ka~ılı 

yapılır. 

B ( Çok girilen ve çıkılan umu 
mi binalar, bürolar, magazalar, lo 
kanta, ııioama ve buna lıenzer yer. 
lerde iki kapının arasmd.t ya bir 
bekçi bulundurulur ve yahut kapıla 
ra otomatık tertibat yapılır. 

C ) Işıkların sızmaması için ka· 
pılarda biri birini Ör ten perde asılır. 
Yalııız bu perdelerin hava ceyran· 
)arından açılmaması lemin edilmelidir. 

D ) Evlerin sokak kapılarının 
iç kısmındaki vestiyerlain hİr kıs· 
mı veya tamamı ışık sızmaz bölme 
haline konmalıdır. İçeride vestiyeri 
bulunmıyan evler kapının iç veya 
dış tarafına tııhtalar veya perdeler 
le ışık sızmaz bölme yapılır. 

- Sonu var -

Hazır bulunalım ! 
( Dördüncü sahifeden artan ) 

rafından verilen talimatta şimdiden 

alınacak bir takım tedbirler de gös
terilmiştir. Zaman geçirmeden bu ted
birleri de almak ve tedarik edilecek 
şeyleri şimdiden tedarik etmek hepi· 
miz için bir kere hayat ve sonra da 
memleket borcudur. 

Korkulu rüya göreceğimize uya
nık bulunalım ! 

Nevzad GÜVEN 

Birazda Şaka 

Mükellef ziyafe~ ! 
fyi adamdır, hoş sohbettir, zekidir, malumatı da yerinJedir. Fakat bir 

kusuru vardır: Katiyen para tutmaz. BLJnunla beraber para kaıanmıyor da 
sanmayın, kazanır ama bir eliyle aldığını öteki eliyle verir ve daha ayın 
beşıı.ci gününde parası suyunu çeker. Ger' kalan yirmi beş gün zarfında 
nasıl geçinir, ne yer ne içer diyeceksiniz. Dostlar sağ olsun ! Herkesin 
nııbzına göre şe~bet verecek bir miktar para almasını bilir, kimine va· 
dder, kiminin maaşını arttıracağını söyler, kimine yazılarının bi· şaheser 
olduğımu af)fatır. Velhasıl her rast geldiğinden, mühatabınm haline ve 
tecrübesine göre, bir miktar para koparır. 

Lakin son zamanlarda borç bulmakta müşkülat çekmeğe başladı. İş· 
lerı p !k kesat gıdıyordı.ı .. Tarııdıklan ya söyle iikleri gibı hakikaten pa· 
rasızlaşmışlar, yahut tecrübe sahibi olmuşlardı. İşin pek ::iarpa sardığı bir 
gün, safdil dostlarından birinden temin ettiği beş on lira ile evinde bir zi. 
yafet tertip etti ve na2rnı çaken arkadaşlarından on kişiyi öğle yP.meği· 

ne .. ça~ırdı. 

Aıkadaşlarrnın hepsi geldi. Soğuk bir kış günüydü. Sıcak yemek oda
sına girince sofrayı görüp şaşırdılar; 

-Hayı ola yahu, hangı dağda kurt öldü; 
Sofraya oturdular, yemekler gelıp gittikçe hayretleri aıtıyo,ikide birde 

soıuyorlardı: 

Yoksa büyük ikramiye mi kazandın; 
- Yoksa mirasa mı kondun; 

Yemeğin sonuna doir.u ev sahibi, misafirl~rinin ısrlarına dayanamı

yarak meselenin sırrını ifşa etti: 
Siz sofraya oturunca kapıcı, palto, pardesü veşapkalarınızla eldiven ve 

kaşkollarınzı alıp bitpazarına satın ağa götürdü; 

Sovyet-fin harbi 
( Bırinci sahifeden artan ) 

köy Ruslar tarafından i~ga.l edilmiş· 

tir . 
Sahilden Sov_yet gemilerine a.tcş 

açılını~ ,.!! fakat hav.:ı dola.ytsiyle İsa· 
hct olnp ol macligı anl:ışılam:ımıştır. 

Şark hududu boyunca fa.:ıliyet dc\'am 
ediyor. 

Duşman dun !:inlaodi va kilrfczi · 
ni lıorulıardnıaıı c.:tıniştir. 

Sovyctıcr Lod:ıgo gölu sahillerin· 
de yeni bir taarruza ba~lıyacağa ben· 
zıyor. 

Pc11ijorpidc Sov.)'dler tahşi<lat 
yapmaktadır. 

So\·.rct hava kun·etlerinin mu\.·af· 
fokiyeb.izli~inden dol:ıyı Sovycl: hava 
kun·ctleri başkun. :tn<lanı azledilmi~ 
tır . 

Londra : 1~ (Radyo) - Stokholm 
den haber nrildiginc göre. l;; Sovyct 
tayarcsi dun Finlandiya lopraklarına 
inmişler ve teslim olnıu~lardır. Bun· 
lar, Finlandiyalıların •' beı·hangi bir 
Sovyct tayyare .... i Finlilere tesl ım ol ur· 
sa buyuk biı·er ikramiye verilecektir. 
S'cklindc beyann:ımeleri Uzerine Fin 
ordusuna tc~liııı olmaktadır. 

loııdra : 1:3 (Radyo) - 1\lınan 

malumata göre, Sovyd tayyareleri 
Ada Uzerinde açarak bir bomba at· 
mışlardır. Bu bombadan hiç bir hasar 
olmanıı~tır. 

Finliler Sukmisarbi "ehrini geri al· 
• :r -

mışlar ve bu civarda mUhinı bir Rus 
kuvvetini ahlukıı. ctmij>lerdir. 
Fin hUktlmetlnln beyaz kitabı 

liclsinki : 1:.3 (Radyo) - Finla.n· 
diya hukuıneti, Sov_yet-Fin görUşmı:· 
lcri hakkında bir be_yaz kitap ne~r· 
atırıiştir. Bun '1 göre, Sov,vctler Fin
landi,va<lırn bazı Usler i~temişlcr. llan. 
di ada-;ırıın :JO sene için kendilerine:: 
kira verilmesini ve burada 5UOO So\' · 
yet askeri bulunmasım ve ayrıca ~o. 
;ya körfczıni talep edecektir. 

Londra : l 2 (Radyo) ·- Petsa 
mo şimal nde büyük bir hava mu· 
harebesi oldu. Finliler kahramanca 
bir müdafaa gösleriyorlar . Fın ha· 
vacıları bir tank gu•ubunu imha, bir 

Hayata dair 
( Döıdüncü sahifeden artan ) 

ma fazla yenmiş ekmeğin bütün bir 
geceye azab saldığı yaşa gırsın· 

ler. 
İstediği zaman gözlerini kapa· 

tıp uyuyacak olan adam geceyi ne 
bilir kı?. Şair, gecelerin kaç saat 
olduğunu "müptelayı gama" sormak 
lazımgeldiğini söylüyor. Şaır sözü· 
dür inanmayın. Gamlı, kederli kim
seler uyuyamadıkları zaman uyku
suzluklarını, geceııin kaç saat oldu. 
ğunu değil, tasalarını düşi.ınürler : 
hiç olmazsa niçin uyuyamadıklarını 
bilirler. Ya hiç bir se beb yokken 
uyuya mı yanlar? gözleripd'!n uyku 
aktığı halde uyuyamıyanlar? 

Ünlari4 gece bir düşman oluve
riyor. Korkunç hayallerle dolu gece 
değil; hiç bir hayalete ihtiyacı ol· 
madem korkunç gece! Saf uykusm;· 
lukla birleşen saf gece, İşte asıl 
onun ne büyük bir düşman olduğu· 
nu bir düşünün. 

Okumak mı ? Hayır, uykunuz 
ona müsaade etmiyor ... Düşünmek, 
hulyalar kurmak mı ? Hayır, uyku 
nuzun hiç bir şeye müsaade:ıi yok. 
Gözleriııiz kapanıyor, kafanız işle· 
mez oluyor; buna rağmf'n uyuya. 
mıyor, vücudunuzla mücadele edi· 
yorsunuz. İşte irısan yalnızlığını, 
kendi kendine karşı da ne kadar 
yalnız ve biçare olduğunu işte o 
zaman anlıyor. 

zırhlı trenle yine bir 1 ank kolunu da 
şark hatlarında tahrip etmiştir. Fın 
landiyalılar çekildikleri yerlerde her 
şeyi tahrip etmektedirler. Kısa me· 
safeden petrol sıkmak suretiyle Sov · 
yet tanklarından yangın çıkartılmak l 
tadır, 

Fin tayyareleri Rus hatlarında 
da bugün mühim uçuşlar y;ıpmış· 
lardır. 



Sahife : 6 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO DIFüZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

1 Ier r,Un yalnız kısa dalga :ll,7 
m. Ü-Ui:> k c/s postamızl:ı. neşredilmek

te olan Yabancı dillerde Haberler 
~aatlcri aşııgıda gönsterilmiştir. 

İ.ranca Saat 1 :ı.oo ve İt.: ,.J:'i de 

AI'apça ,, l:l,13 ve 19,J.) de 

Fransızca ,, 1 !1 ,4:) ve 20. U de 

Çar~anba - 13 I 12 / 939 

12.30 Program ve Memlekel Sa
at Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
betleri 

l'2.50 TürkMüziği -Pi.) 

B.3C/14 CC Tvıüzık (Küçük Orke:sı 
Şef : Necip Aşkın) 
1 - Leopold : Karlsbad Hatırası 
2 - 8ılly Golvvyn : Cambazlar (Foks 
- Trol 
3 - Robert Stolz : "Prater'de Ağaç-
lar tekrar Çiçek Açıyo.,. 
-i - Jac. Gril : Marş 

~ - Bı usselmans : Felemenk Suiti, 
No. '3 - Karlı Manzara. 

18 00 Program ı 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloji Haberleri 

18.25 Tüı k müziği (Fasıl Heyeti) 

19 .10 Konuşma (Onuncu Tasar
ruf ve Yerlı Maılar Haftası ınünasibe
tile (Ulusal Ekonomi ve Arrlırma 
Kurumu namına Maa:-if Vekili Hasan 
Ali Yücel tarafından) 

19.25 Konuşma (Dış politika ha
diseleri 

19 40 Türk Müziğı 
Çal;ınlar : Vecihe, Cevrl.et 

Fahire Fersan, Refık Fersan. 

1 - Okuyan : Sadi Hoşses 
1 - Gihavent Peşrevi. 

Çağla, 

'.:! - Udi Hasan - Nıhavent Şarkı 
(Sana bılme!n ki neden) 

3 - Ahmet - Nihavent Şarkı : (Bir 
busene ermek için) 
4 - Avni Bey - Nıhavent Şarkı : 
(lssız gecPde ben yine hicranı düşün
düm). 
5 - Sel. Pınar - Hüzzam Şarkı : 
(Bılmem niye sınemdeki yarı) 
6 - Udi Hasan - Hüzzam Şarkı : 
(Aşkım uyuyorken) 
7 - Sadettin Kaynak ~ Hüzzam 
Şarkı : (Erzurumda bağ olmaz). 

2 - Okuyan : Safiye Tokay 

1 - Şevki Rey - Hicaz Şarkı : (Bil
meyorum bana noldu) 
2 - Yesari Asım - Hicaz Şarkı : 
(Bilmem niye bir buseni çok görüyor-
sun 
3 - ......... - Hicaz Şarkı : 
(Dağlar dağlar viran daği ır) 

4 - ........ - Hicaz Şarkı : 
Al işim) 

20.20 TE~ISİL Zor Nikah 
Yazan : Moliere. Teıcüme Eden : 
Merhum Vefık Paşa. 

20.50 Konuşma ( Haftalık Po3ta 
Kutusu) 

21.10 Müzik (Riyaseti Cumhur 
Bandosu - Şef : İhsan Künçer) 
1 - w. Stcffens : Leyla (Marş) 

2 - A. Ovorak : Hümoresk 

Ceyhanda at koşu
ları yapıldı 

Ceyhan : 11 (Hususi) - Bu pa 
zar Ceyhanda yapılacağı mukarrer 
sonbahar at koşuları havanın yağ
murlu -ve sabanın da çamurlu olma· 
sı dolayısile yapılamamış ve dünkü 
pazartesi gunü tayyare alanında ve 
kalabalık halk kitlesi önünde ya· 
pılmıştır. 

Birinci koşu 

Birinci koşu tay koşusu idi. Bi
rinciliği Ceyhan hususi mnhasebe 
tahsildarı T ahirin tayı kazanarak 
100 lira, ikinciliği de Hasan Et ka
lın tayı kazanmış ve 20 lira mükafat 
almıştır. 

ikinci koşu 

Bu koşuda da birincıliği Kaplan 
Aslanın atı kazanarak 125 lira ve 
ikinciliği Musa Cengizin atı kazan
makla 30 lirı:ı mükafat verilmiştir. 

Üçüncü koşu 

Üçüncü koşu ıa birinci Çakal
derdi Kazımın atı gelerek 150 lira 
ve ikinciliği dı-: Selahattinin atı ka
zanmakla 40 lira mükafat verilmiş
tir. 

Sporcularımızın bir 
şikayeti 

Üçüncü sahifeden artan 

tırmak bakımından edilecek fayda 
ile bilmenı ne derece mukayese edi

lir? 
Makul olan oyunculara Stad 

kapılarını kapamak değil ardına 

kadar açmaktır. Bu bir formüldür. 
Ve her yerde böyle:iir. Bir tarafta 
Adana futboluuun ilerlemesi, futbol 
cularının her dürlü görgü ve bilgi
lerini artırmak gayesiyle ayda 80 90. 
lira ücretli montör bulundurmak 
feragatini gösteren Bölge Müdüri· 
yeti, her hangi bir kulübün 5 - 6 
liralık maddi menfaati için talimat 

ve direktiflerini değiştirmemelidir. 

Oyuncu elindeki hüviyet var~kala· 

riyle hangi maça serbest, gireceğini 

hangısine girmiyeceğin i tahmin ve 
tayın için ıstıhareye yatmamalıdır. 

Değil mi? 

Bina Vergisi 

Bir l\1adde Değiştirildi 

Bina vergisi nizamnamesinin yir 
mı ikinci maddesi fcra Vekilleri ht" 
yetince değiştirilmiştir. Maddenin 
yeni şeklini yazıyoruz: 

"Gayri safi iratların tahmini sıra
sında binalardan her birinin evvela 
üçüncü maddenin 1, 2, 3, 6 numara 
lı fıkralarında }'azılı istisnalardan 
istifade edip etmediği komisyonlar 
ca tetkik ve tesbit edilir . Bu fıkralar 
mucibince vergiden müstesna tutulan 
binalarla derdesti inşa bulun~n bi· 
naların gayri safi İıatlıırı tahmine 
dilmez. Gene üçüncü maddenin 
4, 5, 8, 9, 10 ve l ! numaralı fık

ralarında yazılı olup da tahrirden 
evvel müstesnalık ihraz etmemiş o 
lan ve istisnaiyetleri beşinci madde 
mucibince beyfü n~me Vt>rmiyc mü· 
tevakkıf bulunan binalarla 7 numa
numaralı fıkrada yazılı binaların 

iratla • ı tahmin edilir,, 

Belediye memurlarının 
açık maaşları 

Af karıünuouo şümulüne girmesi 
itibarile tabKikata mahal olmadığına 
karar verilen bt>lediye memurlarının 
açıkta bulundukları zamana ait ma. 
aşları hakkında Dahiliye Vekaleti 
teşkilatına bir tamim yapmıştır. Bu 
tamime göre meni muhakeme, bera· 

et ve ademi mı::.,uliyet kararı alan 
lara açıkta bulundukları müddet için 
nısıf maaş verilecektir. Meni rnuha· 
keme, beraet ve ademi mesuliyet 
kararları af kanunu ile kaldırılmış 

olanlanlara maaş verilemiyecektir. 

Vekalet, umumi affııı idari işlere şü
mulü olmadığını da tamiminde ta· 
mininde tebarüz ettirmektedir. 

Almanyada tren kazaları 

B~rlin : 12 (Radyo) - Alman
yada tren kazaları çoğaldı . Dün şi

mali Avusturyada bir kaza daha 
oldu. 

Bulgar - Rus hava 
seferleri anlaşması 

Sofya: 12 (Radyo) - Moskova 
Sof ya hava seferleri için Sof ıada 
bir anlaşma imzalandı Toros va ldmanyurdu 

sporcuları 

Küçük milletler birleşmesi 

3 - R. Korsakovv : Polonez 

4 - H. Fevrier : Agne'> suit'inin 2-
inci Parçası 
5 - Georges Enesco : Romen Rap
sodi'si, Mo. l. 

22.00 Memleket Saat Ayari, A
jans Haberleri; Ziraat· Esham - Tah
vilat, Kambiyo - Nukut Borsası 
(Fiyat) . 

22.:W Serbest Saat. 
22.3l) Müzik (Bach : Dört piyano 

için Konçeı to - Pi.) 

22.50 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.15 - 23.30 Yarınki Pragram, 

ve Kapanı.ş. 

1 Loodra: 12 (Radyo) - Maçek 
Zağrebde bir nutuk söylediği Muma· 
ileyh Sırpların Macar ve Rumen
lerle birleşmesi lazımgeldiğini çünkü 
küçük milletlerin tehlikede olduğunu 
söylemişir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsus kapısı civarında 

halk eczahanesidir 

l ',IJJ I Jo,. l ,A/ , ( A{ Aı>. \ 

l\bone şartları 

l 2 Aylık 
6 Aylık 

3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 

1200 
600 

~oo 

\00 

ı Dış nıeııılek<!ller ıçın Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masr:ıfı 
zammedilir. 

2 - ilanlar ıc,:ın 
caat edilmelidir. 

ıdareye müra· 

# ............. ~----"" 
(İlan) 

Adana Askeri sahn al" 
ma komisyonu reisliğin" 
den : 

Adana garnizonu ihtiyaci ıçin 
açık eksiltmeye konulan 10100 k~0 
sabuna 11 / 12/939 pazartesi gü nll 

talibi çıkmadı~ından kanunun 4~ 
maddesine tevfikan on gün temdı.~ 
edilerek 2 I/ 121939 perşembe günll 

saat onda ihalesi yapılacağı ilan ° 
uluur. 11252 

Gaip Vesika 
Bebekte Sen Gabıiel Fransıı 

me~tt>h;ndt-n 1902 ila 1908 sene· 
sine kadar ta~sil müddttime ait \'e· 

sikamı zayi ettim. Yenisini çıkara 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

11945 

. 
Adana Asliye 2 ine• 

Hukuk Hakimligindeo : 
Adanan ı rı Hüriyet mahsllesinde 

ı O numaralı evda oturan DurrrııJŞ 
kızı ve ölü Mehmet karısı sarıkııınt 
Tarsusun Avcılar köyünden Mehoıe 
kızı ve Elıfeden doğma Zeliha aleY' 

hine ikame eylediği kayıt iptalı ~;· 
vasının yapılan duruşmasında. rnll : 
deialeyhe Zelihanın mahalli ikamet• 

da· 
meçhul bulunduğu anlaşılmış ve . 
vacı da ilanen tebliğat ifasını iste 
miş olduğundan ilanen tebJiğat if~ 
sına ve duruşmanın l 5· 1-940 tıtr• 
hine talikine karar verilmiş olduğ~;~ 
dan mezkur günde mezbure Zelı _ 
mahkemeye gelmediği veya bir vee 
kil göndermediği taktirde mahkeıflr 

;. · ,.. tun° · sine gıyaben bakılacagı ılan o 
11251 

-------------------~-
Diş Doktoru 

Şevket 
ve 

İstanbuldan avdet etrnİŞ 
hastalarını kabule başlamıştır· 
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Asri sinema Bu akşam 8,45 
,_ı_~e_le_f o_n._la_2_5_o _

1 1 
Suvareden itibaren l 

Müsahip Zade Celal'in Ölmez Eseri .. 

Asri sinema 

Telef onla 250 

Şimdiye kadar yapılan Türkçe filmlerin en güzel ve en müstesnası 

Türkçe sözlü şarkılı 

BiR KAVLI' DEVRiLDi ! .. 
Oynıyaolar: Hazım - Vasfi RrLa İ. Gatip - Emin Beliğ - Muammer - Mahmut - F e:-iha T eyfik - 1 

Mt:ai~ \ - Halide Pişkin - Samiye : 

Musiki !ı:!.:imı : Kemani Sadi - Bayan Mualla 
40 kişilik sazheyeti : iki Otuz iki fliın birden 

1 - Kırık hayat 2 - Vatan bekçileri 

---------------------------=,,~,--------------------------------~-----Butun Bir 1 foynt \. c Gençlik Olnn Film 

Alsaray Sinemasının 1 Kadın şapka evi 
~iYi ~~şam :§ilYJınıaı~aı~u B. KE Ti 

Arzu edilen model üzerine yeni \:e tamir yapılır 
,l\lctro Gold\\ in ı\l:wcr Film ~il'ketinin ımm St•nesi için bn11rl:ımı~ 

Olduğu \'e Dört kıymclli Arti .. t 
LlONELLE BARRYMORE 

Robert Young - Florance Rlce - James St&\\art 
Tarafından zevkli, ve çok gll.ı:d 

~ f Bir Tarzda Yaratllan f 

DENİZ ZABİT NAMZETLERİ 
[ Fransızca Sözlü, Arkaaaşlık v~ f t-dakarlık _I -

FİLiMiNi GÖRÜNÜZ 
~'>grama lı~veten : En Son DUnya Hadisatı Haberleri 

Pek Yakmda 

adres: Yeni postane karşısı No:20 

11149 ~11 

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

1 
Muayenehane nakli 

1 

1 
Doktor Osman B~zkurt 

~{{AH LEANDERE' t! En hü,·ük şöhreti temin eden fe\kalade fılmi 

MAVi TiLKi l 
Muayenehanesini Kızılay caddesinde merhum Doktor Süleyman Sım· ı 

nın evine nakletmiştir . 11200 11 - 11 

1 
-------------------------·---------------------------

r ·--~tıda : ( Hudut Ateşler içinde ) 30 Kısımlık 
Serial Fılm Devnm Ediyor 

tıan 
ALSARAYDA 1 T A N D A 

,augun 2.30 da BugUn 2 30. da 1 adana askeri sabo aİma 
1 ~ adınlar-Kahraınan Ko\ bO) Hudllt Ate~l~r içinde ı 
--------·-------------------------

1 
komisyonundan: 

tJr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 

1 - Adana g:ırnizonu için 315 
ton ekmeklık un kapalı zarfla eksilt· 

meye konulmuştur. Muhammen be 
deli 37800 ve ilk teminatı 2835 li-

radır. Eksiltmesi 15 12 Q38 Cuma 

günü saat onda Adana Askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

~ayın abonelerimize 
Ev deglştlrme mevsimi 

olduğundan tevzlatta yanlış· 
lığa mahal kalmaması için 
yeni taştndıjjmlz evin adre 
sini ldarehanemlze blldlr· 
menlzl rica ederiz. 

TÜRKSÖZU 

Elektrik evi ii~tgün nıuayenehanesinde hast ... larını kabule 
'C\tnıştıı. 
"'--------------------------------------------

Her türlü Elektrik ve makine 
2 - Şartnamesi Ankara lstan- tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 

bul levazim Amir liklerile Adana ve Elektrik aletleri tamiratı ·ı ungs 
1 Kayseri Askeri Satın alma komis ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma - -------------------=-ı yonlaıında ğöıülebilir. mulatı Adana Acentalığı. 

Yazıhane nakli• 3 - Eksiltmeye girecekler ka Eski Orozdibak karşısı No: ~5 
nunun 2,3 maddelerindekı evsafı ba. , l ... ?36 ?) 

~"~k iz olduklarına dair vesaıkle birlikte •• • .., 
,,. at Macit Güçlü ve Abdullah Türkucu yazıbanelerini Abidinpaşa ihalt saatından en geç bir saat ev· Mu rettı p a lacagız 
~ 111 ic Namık Kemal mektebi k~r .. ıcın,fa doktor Mel ık apartımanı- veli ne kadar zarflarını komisyona 

l ~~tına nakletmişlerdir. C. vermiş 0lmaları lazımdır. ........ _______________________________________ __ 
28-3-8- 13 11216 

Matbaamızın g.ızete kısmında 

Ç'llışmak üzere ikı mürettibe ıhti

) aç vardır idare lıanemize müracaat 



Sahıte : 8 Tlirksözü 13 Kanunuevvel 93~ 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA ·-----------.,...-- -- -

KİLO FfATI 
CiNSi En az En çok 

K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 

Kilo 
Koza ·- =-oo - ·- 12 =-=-:-.ı·== 

-M-=-a-.--p-ar-la-ğı-.--- - 0\1 ___ - 45 -------• 

-Ma. temizi • -00 43 --

Klevland --49 oo-·-
-Klevland-( Y.M~-)--•------ı-----

YAPAGI 

Beyaz J j Siyah ______ - ------- -1--
çlGIT 

·--------------.--~·-·-- -------
·---1--f---1---
1 __ Ye_r_li--"Yemlik,, 1 5,'25 ı 1-------

,, •Tohumluk,, 4, t 8 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 

Yerli -------
• 
,. Mentane 

Arpa 3.30 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 15-- 1 15.70 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç " .. 
:S ~ Dört yıldız Do~ruluk 
~ ·-::ı - üç ,, • - c -:=":--..,..-...;.;....-__.;.;__ ____ , ____ _ 

~ ~ Simit ., 
~ > ört yıldı1 Cumhuriyet 1 

~~ç~-·-·---"------~~--
mit .. 

Live-rpol Telgrafları 1 Kambiyo ve Para 

12 / 12 / 1938 P~ne .')antim İş Baukasından alınmıştır. 

Hazır 8 19 u;;ı ----
Vadeli I. 7 90 Rayişmark 

- -- Frank (Fransız) -2-96 
Vade!i ili 7 92 Sterlin {ingiliz ) -5-~ 
Hind hazır -7 4-7 Dolar ( Amerika ) 1 30_, 36 _ 

10\45 Ne!lork . -Frank( isviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikra~ive planı 

32,000-LiRA 

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

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 1000 .5.000 

# 

• • - • 
8 • 500 • - 4.000 • 

16 • 350 • - 4.000 • 
60 • 100 • - 6.000 • 
65 • 50 • - 4.750 • 

250 25 • - 6.250 • • 
435 32.000 

T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız par;ı biriktirnıiş olmaz, ayni 

zamanda talihinizi de df'nemiş olursunuz 10661 
. -

r--..................................... -
1 TÜRfi.SÖZtJ 

GAZETECİLİK-MATBAACILI~ 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Tilrksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası • I' Türksözü 

Cilthanesi 

I Son getirttiği zarif En modern vasıtalar11 

1 . 
yenı tip harflerle 1 

1 

Kitaplar, mecmualar . gazeteler, 
cedveller, çekler, biletler, kart· 

vizitler, haritalar. planlar, mak
buzlar , her boyrfa defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir . 

1 

1 

1 

1 

• 

mücehhez"bulunuyor .. 
Kitaplarınızı Şark karı ya~ı.l~e 
Avrupa karı nefis bir cıld içı rı 

görmek istiyorsanız Türksötiİ 
Cıldhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, biHgede ancak Tür~· 
sözünün sanatkar mücellidirı10 

elinden çıkabilir . 

~ ............................................. ..-~ 

i ı an 
Adana askeri satınalma komisyonundan: 

Cinsi Miktarı M. h1:deli 1.Tertı•· 
Adet Lira Lira 

1200 840 63 
300 240 18 
900 1800 135 

Kıl yem torbası 

.. .. 
Belleme 

,, 
Kıl kola:ı 

( ortaboy ) 

(büyük .,) 

( orta ,,) 

(büyük ,,) 300 600 45 
1200 300 2~ 

- 3780 283 ' 50 . e 
Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı mutabiye malzemesi açık eksiltıtı•Y 

konulmuştur. Muhammen bedeli ile ilk teminat tutun karşılerında göstej 

rilmiştir. Eksiltmesi 25· 12 9.39 Pazartesi günü saat onda Adanada asker 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. h t 

Şartnamesi Adana ve Maraş askeri satın alma komisyonlarında e 
• t10 

gün görülebilir. istekliler belli gün ve saatte ilk teminatlarile komıs, 
numuza muracaatlau. 11236 8.13-18 2.3 

Belediye Riyasetind eo ; 
~· 

1 - Belediyenin yıllık evrakı matbua ihtiyacının tab'i açık olarak e 

si]tmeye konulmuştu. 
2 - Muhammen bedeli ( 635 ) liradır. 
E - Muvakkat teminatı ( 50 ) liradır. ıe· 
4 - İhalesi birinci Kanun 25 inci Cuma günü saat on beşte Be 

diye encümeninde yapılacaktır. . . it'' 
5 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. lstiyenler orada görebılır be 

6 - ls!eklilerin ihale günü muvakkat teminat akçalarile birlikte 

tediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

11234 7 --13 

~~~--~~-~ 
Umumi neşriyat müdurÜ 

Macid Güçlü 
Adana Türk sözü matb335

' 

j • 


