
lı 

• 

ÜRKSÖ~ZÜ 
Sahip ve Baş•n..ıharriri 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarılıi : 1 Kanunusani 1924 

Onbeşinci Yıl - Sayı : 4606 

Telefon: Sl.) -ADANA GÜNDELİK SiYASİ GAZETE 5 Kuruş 16 K. Evvel 939 Cumartesi 

-= 

istihlaki 
Tahdid 
Etmek 

Finliler 
alayını 

dün iki 
imha 

Sovyet 
etmişler 

NASUHi BAYDAR - ·---·---.--·- · 
Halatya Jlebu m 

A
~ ,,,'Usto., böceği ile kannca 

ma alından çıkarılan me':;
hur hisse, lıugUnl('rde bU· 
tun kun·di ile hukmunu 

ıcra etmekte olmalıdır. Elinde lıulu

nnnı yarın kaygıc:ı duymaksızın harca· 

Sanın \•ay haline: Y nrının ne olacağı 
i e bugUndcn azçok bellidir. TecavUzU 
tecıtvU:r. takibetmektc, emperyalizmler 

şahlıtnmnkta. cihanın istikbali tıırlu 

turlu tehditler altında bulunmaktadır. 
Bu vnzi,·et kar:; ı sında harpten henUz 
tızak bulunan memleketlerin hepsin
de olduğu gibi rr.emleketimizde de her 

"ntandnşın zihnini şu sual kurcala
lllnktndır: 

- 1 far be birecekmiyiz t Girmi
)'ecck miyiz·~ 

Sovyetlere muvaffakıyetle mukavemet eden Fın 

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

Karıu· ım ız JUn\'aca malumdur . 
l\:udretimizin yettiği nisbette sulhu 
lı.orumak istiyoruz. Fakat ... 

r Milletler Cemi-l 1 Milli Şefimiz Erzincan da 
;yeti mes(lisi bj tti ; Fakat hadiselerin tekc' ' ' 'Un şekl i 

bizi i~tiklalımızı mlldafaayn sevke
derse muharebeden kaçınacak değiliz. 

Bur~da, hah c k o~·mak ist~diği · 

tnir; a.;ıl mev.GU3 gidelim: Geçen yazı

ı:tıızdn i~tih<ıat- luzumunu ileri Uruke&i. 
tızc:rlerinde dur mu~ ohluğnmu z iki 
oktayn bir nebze avdet C"derek, mu

harebenin ikfoındi <ıahadn yapmaktan 
lınli kalmadığı clei!i şi kliklere d ikkati 
Celbetmek istiyoruz: demiştik \..i har· 
be girmesek de gir ek de kal>il oldugu 
kadar fozla istihsal mecbuı·iyetiııdc . 
~iz. Bunun mukabili şudur: l Iarbe 
l:İrme ek de, girsek de kabil oJdugu 
~ndnr az i~tihlak etmek zaruretinde· 
,}'iz. 

1 -- I larbe girmcz-;ek, ona bu· 
tUnde.11 yarına iştirak edecekmişiz gi· 
hi mudnf aa hazırlıklarına .'·ine devam 
tdeceğimiz için, her madd~nin, her 

(Gerisi üçüncü sahifede ) 

! • 
!Sovyetler Birligi Cemi : 
! ~t haricinde kaldı i 
• • i Cenevre :15 (Radyo) - i 
i Sovyetıer Btrlij i, dUn ak- i 
i şamdanberl Milletler Cemi i 
tyetl Azası burunmamektadır. i 
i Milletler Cemiyeti dUn m•- i 
i aalslne nlhaYel vermı,tır. i 
i Konsey, Sovyetler Blrhjl e 
i nln Milletler Cemiyetinden i 
i çıkm•• bulundu6unu mU•a- i 
! hede etml• ve korar alttna i 

:~ . ._. ............................................ ............... 

! almı,ıır. lngillz ve Fransız • 
! delege ı erl dUn ak,am saat ! 
! 22,30 da Cenevreden ay- • 
! rılmı,ıardır. t 

' . 
"'----------------------'-------

Graf-fon - şpe'nin 
girdiği müşkil vaziqet 
Meraklı bir deniz muharebesi olacak 

Alman kruvozörünü bekleyen iki İngiliz gemisine 
dün yardımcı daha bazı kuvvetler gönderildi 

t Montevideo : 1.) (Radyo) - iki 
1 

~ıriliz gemisi tarnfından yarnlanarak ı 111y!ll!l•a-~·o ... &<111111a-·~~ır·o-m•ı•lYI-•~• 
A\ohtevideo limanı açığına iltica etmis 
~ . 
\> ~n Almanların Gra{ Fon şpe cep kral Nasuhi Baydar-8 . Belge 
<>zuru halen bu ularda bulunmakta ,. 

1
1
"· AYni zamandn Alm:ın gemisini bek 't: en iki lngiliz gemiside yerlerinden 

1 

t ılrtınınaktadır. Sö.dendiğinc göre, ya 

Behçet Kemal Çağlar 

il l ı; 1 . . 
ne:ır o an genıının pazar ve aza· 

Erzurum : 1.i a a. ı - .\\illi Sdı nıiz 1,mt't lnönU ~erefine ılun gece ,a
at ~l de umumi ı11tıt'etti~lik biuasınıl,, bir resını kabul tertip eılilıniş ve hunu 
bir .. u,·are takı p dmİ':'tir .. \ \ illi St'fırniz .. aal :?~ de Ercın.::ana nıUteveccihen 

Er:.ı:uruııı ian a' rılnı"larJır. ı'\ılli Sd.:: :;ec~· ol:n:ı .. ınn rağmen halk muazzam 
tc,,.1 lezahu•:ıtı \":\i)llt'itır .. \'\ılli ~!lııııız ı .. n·l lııonU Erztırumdan ayrılmaz 
da.~ e\: ,..ef Er.turu ıı ı .zı\·.:ıretın l-n e.lın iı ı ı!'Ucd rntibalnrt izhar buyurma-;; 
!ardır. ,\'\illi 'ef. ılört "ene.-lenberı Erzuru ·nu 1,.•ok ilerlemi-: görılU&UnU, bu kış 
me\· ... iminde hu h.il:;c\'t' kol,\\ c:ı :; ·lıp ,;ıı: llt':\·İ Cumhuriyetin temin etmi~ ol
du!!unu. l~rzuru:nun nıllhtaı old ... ~u heı· turlıı diğer ,.a .. taların da temini için 
ça;1 , 1 laca~ını, J:::ı·ı:uru ıd ın ın::ınıtl! ıİ\ .:llc: a,·rıl lı 51nı, yakmda tekr ar geldi
!:indc bu ,·ur.lu daha =uı:d l>ul:ıcagırıı llnıid ettigini 'ö' lc-mi~lerdir. 
- Enirıcan · ı:, a :ı l - .\\illi ~dınıiz .. :ıat 1:3 de f';rzincnna o;eref verdi-
ler lıuyuk tezahur:ıt içinde kar,ılandılar. 

Dün yapılan şiddetli bir 
hava ç a r P' ı ş m a s ı 

DÖRT ALMAN ÜÇ ING ıl ıZ TAYYARESi DUŞTU 

Londra: 15 (Roy
ter) - Alınan ma-

( !Umata göre, dün 
Garp cephesinde ke
şif unsurlan arasın· 

şiddetli çarpışmalar 

olmuştur. 

Dün mühim fngi
liz hava kuvvetleri 
Heligoland üzerinde 
keşif uçuşları yap· 
mışlardır. Bu esnada 
gelen Alman tayya
releriyle şiddetli bir 
hava muharebesi ya
pılmıştır. lngilizlerin 

r üç, Almanların da 
(ört tayyaresi düş-
müştür. _ 

-
lııi Pa<!:nrtesi gUnUnc kadar limanda 

sı ı:-111 rrınsıneı mUsadıı verilmi~tir. Graf 
0 Şpenin içinde bulunnn Ü lngiliz 

Gibi Uç t:ınınmı~ imzanın kıy· 

metli J :ırdımlarİJ le geni,Jemi~ 

bulunu\'or. Bundnn bö,·ll· ga
zetcmizdı.: bu llç dcı;(•rli arka· 
daşın ynzılarını sık .. tlt bula
cak, zevkle okuvncaksınız. 

J<,•,mımi::. son za-. 
mo11rla Il'Qd edilen 
hır objı•l.rijlı makırıe
.lı liijı•i!.ı idare edi
li".{' il ~ ;; '/(' ,,,, ,. /, ı t' •• 

- Gerisi üçünü Sayfada - ~ -• ~ 

, 



s tlııf ;o 2 Tiirbnzii 

, 
Çemberlayn 

diyor ki : ıl 
D 

~ o (hı @) lb ~ lr 
----- ·'· -----. ... 

l1 ıa::.=am ımparator/ulfu 

mu:; tiı~enmeı. /,rı) nohlara 
salııptır Sı'{nlurlıtımı::.ı ıl, · 
mal Plfı/tımı;; f!Ull /,m ı 

mı::d.ı lııç bır l.ıır tel 

dıı rarnı) acal. ıı r. 

------ * ------
Çemberlayn dün 

F ransaya gitti 
Londra : l 5 (Radyo) - İngiliz 

Başvekili B. Çemberlayn dün vaki 
beyanatında Almanyanın müttefiklerle 
olan harbinden bahsetmiştir. Baş" ekil 
bu beyanatında çok kuvvetli bir lisan 
kullanmıştır. B. Çemberlayn ezcümle 
şöyle demektedir : 

" - Muazzam imparatorluğumuı 

tükenmez menbalara sahiptir. impara
torluk henüz seferberliğini temamlama
mıştır. Bu seferberlik temamlandığı 
takdirde lngiltereye dünyanın hiç bir 
kuvveti karşı koyamıyacaktır. 

Londra: 15 (Radyo) - Çember
layn bir kaç gün kalmak üzere Fran
saya gitmiştir. lngiliz kuvvetlerini tef
tiş edecektir. 

Va".1flar müdür ve mimarı 
dün Leyhana gitti 

Ceyhan la yapılcıcak vakıfıar İn 
şaat mes!lelerini yc1kından bir daha 
tetkış etm ... k iizere şehrimız vakıflar 
mü-iüıü ve mimarı düı Ceyhana git 
mişlerdır. 

lmtih~rıa giren sorgu 
hakimlerinin vaziyetleri 

Ôğren .liği nize gör'", yurdun her 
öşesioden Aıilıy~ Vekaletinin açtı

ğı ımtıhanlara gıren sorgu hakimle-
rının adedi 45 dir· j 

Bunlardan 39 u İrrıtıhanlarda 1 
kazanmış, altısı kaz namamı~tır. Ka
zananlar vazıfelerine d :vaın edec k 
ler, kazanamayanlar da adliyen:n baş 
ka mı-muriyetlerinde kullanılacak 

~ardır. 

ŞEHİRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü kısmen 

bulutlu, hav;ı h'lf f ruzgadı g ·ç nış· 1 

tir. En ço< sıc1k g'ölge Je 19 dere 
ce ıdi. 

r 

~ 

imtihan şekli hakkında 
alınan yeni bir karar 

Mühfm esaslar konuldu 
Ôğrendığimize gört>, maarıf ve

kaleti, imtıhan şekılleıi hakkında 
yeni mi:him kararlar almış bulunu 
yor. tfo yc:rıı kararlara göre, 1930 
tarihli lıse ve orta mektepicr tali· 
matnamesiyb J 935 tarihli yoklama 
taiimatııamesi hükumlerine göre -
talebe olsun dışarıdan ol~un - imli 
hana başlamış l ulunanlara bu tali· 

matnamelerin bahşettiği müddet bit
miştir. Esasen yapılan tetkikler, bu 
talimatnameler hükumlerine göre 
imtihan~ gırecek kalmadı2'ını göster· 
miştir. Vaziyetleri \ 930 tarihlı lise 
ve orta okullar imtihan talimatna
meleri ile alakalı olanlar hakkında 
şu yolda hareket edilecektir. 

Lise bitirme imt hanlaıırıa baş
lamış ve yalnız bir dersten ilişiği 

kalmış olan talebeler hakkındd 19~6 
talimatnamesinin 49 uncu maddesi 
nin hükmü tatbik olun::ıcaktır, 

Dışarıdan lisP. bitirme veyahut 
orta okul mezuniyet 11ntihanlarına 
kirmeğe ba~lamış olanlar ist~r 
bir kı~ım derslerde muvaffak olmuş; 

( Gerisi altıncı sahıfedt! ) 

P.T.T. Biriktirme sandığı 

Aylık ve yılbaşı piyango'.> bıle le 
rinin qundrın böyle post'a gışelerinde 
de satıl.ıcağını dün yazmıştık aldığı 

mız malu n-:ıta göre bu bıletler satı 

şınd n kalacak yüzdl"ler posta 1elg 

Töf idaresi birıktirın,e sandı~ına irad 
kayt edilecek tir.: 

Veni Neşriyat 

Çığır mecrouası 

Çığır mecmuasının 84 inci sayı 
sı çıkmıştır bu :;ayıda tanınmış flim 
lerın güzd yazıları vardır okunma 
sını tavsıyc: e 1 ~rız 

hık 
1 

mektep muallimlerinin 
maaş vaziyetleri 

1 Maarif Vekaleti yeni barem ka 

nununun hususi idare büçelerindeki 

neticelerine göre ilk mektep kodro

larının ve muallimlerinin maaş vazi 

yetleri üzerinde tetkikler yapmıya 

karar veıiş ve bu hususta vilayetler' 

den bayı malümat istemiştir, 

Adana belediyesi hukuk, 

fen müdürlüğü ve çocuk 
mütahassıslığı 

Aldı~ımız malumata g5re, yeni 

barem kanununa göre belediyelerin 

ıhtisas murakkaslrırın::ı ait karama· 

ıne p,.ojesi tasrip e fılmiştir. Bu ka

rarname ile Adana belediyesioin ih 
\isas mı:vkiı s<1yılan yerleri şunlar 

dır. 

Hukuk İşleri mü iürlüğ'ü, fen İş· 

leri miidürlü~ü ve çocuk nıütahnsıs 

lığı ile ınımar ve müht:ndfoliği ve 

bakteriyolog ve>a mezbaba ıııüdür
lu~ü . 

Adana hükumet dairele· 
rinde mesai saatları 

Dün öğrendiiimize göre, hüku 
met daırelninde mesai saatleri de· 

ğişmiştir. Yeni programa göre, bü· 
hin memurlar saat 8 den 12 ve öğ-

le sonu ] 3 drn l 6 ya kadar me
sai yapmağa başlamışlardır. Şu ha-

le göre memurlar günde yedi saat 
çalışmaktadırlar. --------------, 

Neşriyat saat arı 
- Dün gece radyolarımızın p 'sta 
kutusu açılma saatında, Sr>iker, An 
kar ;1 radyo,undaki Tüncçe haberler 
neşriyatının saat 18,05 de olması do 
layisile, bir çok yerlerden, bu saatın 
değiştirilmesı talepleri vaki olduğunu 
söyle niş ve bu arzunun nazarı dik
kata alınarak kanunsaı!ı ibtidasından 
itibaren ajans servısinin saat ! 9 da 
verilmesıne başlanacağını bildirmiş

tir. 
Bize kalırsa, böyle bir program 

GÜNÜN MEVZUU 

}erinde olmıyacaktır. Çifokü Londra 
radyosuncn Türkçe habt!rler servisi 
de 19 da b.:ışlamaktadır, ki bu tak 
tirde Ankara veya Loııdra radyola
rından birisini dinleyememek mahru 
miyetinde kalınacaktır. Yeni progra 
ma göre Londra radyo uda neşriyat 
saatını değiştirdiği taktırde mesele 

kalmaz, fak at bu defada Par is. Bel 
grad, Roma rııdyoları Türkçe neşri 
yat saatlarında da de~işiklık yapıl· 

ması icap edecektir. Eger bu beş J"ürk 
çe rıeşriyat kaynağı yenı bir prog 
ram üzerinde telıfi beynederse iş de 
ğişir, f ttkat böyle bir teşebbüse ge 
çılmedıği tc. ktirde Ankara radyo.)u· 
nun bugünkü ajaos servis saatını de 
~ıstirmesi muvafık ol nıyacaktır Sa 
nırız. :\ı . '/ a. 

·-------------------------------------------------------------------------

o 
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~ lr 

Şehrimizdeki 
Profesörler-

' 
1 , 

Bugün Parti Miifettişi
mizle Hataya gidiyorlar 

Dil tarih fakültesi Türk dil pro· 
fesörü A bdulkadir İnan, profe.,ö r 
Doktor Şükıü Akkaya, profesör 
Ağup Bilaçer şehrimıze gelmişler

dir. 
Profesörler Adanayı gezmişler 

ve bilhass3 müzedeki Türkmen 
çadırı ile meşgul olrr.uşlardır. Pro· 
fesörler bugün Paıti Müfettişiıniı 

Profesör Hasan Rf'şit Tunkut ile 
bir lıkte Hata va gidecekler ve orada 
konferanslar vereceklerdir. Yakıt 

müsait olduğu takdirde p rofesöder 
dönÜ:)te Tarsus ve Mersini de zi) a· 
r~t ederP-k Ankaraya avdet ede· 

ceklerdir. 
iki taraftan memnuniyetle ha

ber aldığımıza göre, profrsörlert 
Adana Haikevinde de bir ıki kon· 

ft-rans vereceklerdir. 

BaşmualJimlerle Maarif 
memurlarının mezuniyeti 

Maarıf Vekaleti, baş rr ua limfer 
le Maarıf memurlarının büyuk yaz 
tatillerıııde saııat muallımleıi gıbı 

ızinli sayılıp sayılmıyacakları etrafın 
da yenı bir karar ıttıhaz etmiştır. 

lfo k<1rara göre baş muallımler 

mekteplerde kalmalarını ic~p ettırt11 

bır sebep bulunmadıkça >az tatilın' 

de muallıınler .. bahşedılen mezun•· 
yetlerden ıstıf dde edebıleceklc::rdır· 

B<lş muallimler mezuniyetleri esna 
sınday:1lnıı JSgjıÜ<mtkam'tah' 

sisatlarını alabilec~klerdir. Maarıf 
memurları ise muallimler gibi değıl 
memudar kanunu h{;kümleıi daiıesıCI 
de mezuroiyet haklarından isıifAde 
edebilecekler dır. 

Hıfzıssıha Meclisi dün 
bir toplantı yaptı 

Vılayet Hıfzıssıha Meclisi dıJ 
.. ,, 

Vilayette toplanmıştır. Bu toplantı 
da şehrin ve Vılayetin sıhhi nıese· 
leleri üzerinde bazı tedbirler alıocrı•· 
sı yolunda kararlar verilmiştir. 

• 
Doğum 

E k. . 1 . .. d"' .. u··z 1!it~l1 s ı yazı ı~ erı mu urum Gı.J 

bul avukatlarınJan Şemsi izzet el 

nalın bır erkek evladı dfüıyaya g 
1
, 

· t' ·· ·· ler h9Y .. mış ır yavruya uzun omur te11 

istikballer diler ana ve babasın• 
rık ederiz. 

• ... 
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· Sahifr : 3 

TURK.SÖZÜ 
, :-; J ılı; (,A/ f I - Al A:-;,\ 

Abone şartları 

Kuruş 

l2 Aylık 1200 
6 Aylık 600 

3 Aylık ~00 

1 Aylık 100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

ıammedilir. 

2 - [!anlar içın 
caat edilmelidir. 

idareye müra-

........... ~ .......... 

Türksözii 16 Kanunuevvel 939 ' 
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-~-h-©1-c:>-... b ... e_r ___ D_e_r_n _J 
Belgradda kanlı aİıarşi 
Yugoslav hükumeti talebe komü

nist partisini dün feshetti 

Çinde muharebe 
şiddetle devamda 

Almanyada tren kazası 

Londra ~ 15 (Radyo) - Alman 
yada bir tren kazası olmuş, yüz gi 
şi kadar ölmüştür. 

Romanyada yanan bir 
Selliloz fabrikası 

Bükreş : 15 (Ra~yo) - Roman 
yada bır Selliloz fabrikası infilak et 
ti ölenler seksen gişidir. 

Dr. Hulusi Ala taş [ 

Belgıad : 15 (Radyo) - Bugün , 
Belgradda kanlı karışıklıklar olmuş
tur. Zibıta bu vaziyet karşısında si· 
lah kullanmak mecburiyeti karşısın. 
da kalmıştır. Bu karışıklıklara seher 
Belgrad talebe komünist komitesi· 
nin resmen feshedilmiş olmasıdır. 

Bu komiteye mensup talebe ve 
bu talebelere mensup olanlar umu· 
mi caddelerde bir , nümayiş hareket
leri göstermek istemişferdir. 

Şanghay : ( R-.dyo ) -
Çin mukavemeti japonların işğal 

ettigi mevzileri tahliyeye mecbur et 
miştir. Çınliler bir şehri geri almış 
lardır Şans cenubundaki japon taar 
ruzu akim kalmışdır. japonlardan 
2000 i<işi ölmüştür. Çın askeri ha 
rekatı gittikçe genişlemektedir. 

Bir İngiliz gemisi dün 
torpile çarparak battı 

Sıhhat vekilimiz pazartesi 
şehrimizde bekleniyor 
Aldığ-ımıZ malumata. göre, Sıhhat 

\re içtimai mttavenet vekilimiz Hulu· 

ai Alata'i dun Mardinde idiler. Sryın ve 
1 

kilin dun ~ece Mardinden Hataya ha 

t-eket ettiği ve kuvvetle talımin edil· 

digine göre pazartesi gUnU şehrimizi 
~iyaret edecekleri sanılmaktadır . 

İstihlaki tahdid 
etmek 

( Başmakaleden artan ) 

lrıataın. her şeyin bizce normal za· 
llıanlardakinden başka bir kıymeti 

alacaktır. Petrol. demir, bakıı·, ke· 
l'to;te, kömUr, ham maddelerin cümlesi, 
bugday, pamuk. yun ilah.. ve her 
t;e,.id mamul e5'ya... Bunları geliı-:i . \., ., 
ıuzel, bol bol s:ırfetınezsek en az 
~toklarımızı çoğaltmış olarak. istikba
le daha fazla emniyetle bakar1·1.. 

2 - Harbe girel'sek, Onun ikti 
~adi ş:ırt:lart ne olacakttr'I Bunu tak
illin etmek pek gUç olmasa gerektir. 
'turkiye:ıin iştiraki muharebenin umu
llıilc~mesi demek olacağına göre birçok 
tş.yanın memleketimize idhali tabii 
Olarak gUcleşccek ve diğer taraftan 
Çalı'i'nn kollar azalacağından dahili is
lih s:ıl ve imal hııcimleri de sulh za
l:ıanındakine nisbetle daralacaktır. 
)jununla beraber, derhal kaydetmeli-
İz ki ]!) 1 ~ - 1!) 18 mnharebelerinde 

"e İstiklal m uca.del esinde maruz hu
lı.ınmu., olduıtumuz iktisadi sıkıntıları • ::> 

tek mi vece11iz. O e:Unl ere hiçbir suret· 
~t kı as edilmiye~ek gibi cıhnzlanmı~ 
tılunuvoruz. \'ek aletlerin seferberlik 

tııbeJe;i harp halindt.> hepimi::e tevec
~U'h edcct:k vazifeleri tayin etmi~dir
!:t-, l ler sahada h.ızırlıkhyız. 

Davanın bugUnki mahiyeti sadece 
lldur: l larbe girenek j.,tiklalimizi 

lıııılıfuz tutm:ık irademizi bic daha 
~ihekke yurmu~ olacağız. Bu takdir
e hedefimiz her hangi bir uz! aşma 

~ '=ğiJ, kati zafer olacaktır. Şu halde. 
arb · k · · · k t' f e gırece ınıı'i'çesınc ve a ı za· 
tre ula .. acak snrt!He rnuk:l\•eroetimizi 

ıı • 
"ttırmamn çarelerini şimdiden ara• 
ıılı.}·ız. Bu çiirdeJİu başlıc::ısı harp 

<ı~tlaJını Jaima dikkatte tutmak ve 
larn icinde bulunduğumuz nisbi 

ttılh ;Gnmanında dahi Lıymağı bilmek· 
1

"· 1.,tihlaki tahdit husmunda ferd 
~-d, nile aile Ye milletçe alacağımzı 

lınrbe istiı·ak etsek dt: ctme.;ek 
1: ' 

- bizi buyuk b.iı- badireden asga· 

1 

Keodilerine yapdan ihtarı dinle· 
memişler ve polisle mücadeleye gi· 
rişmişlerdir. 

Silah kullanılması neticesinde 
yaralananlar ve ölenler olmuştur. 

Akşama doğru sükun tamami]e iade 
edilmiştir tevkif atta olmuştur. 

Graf-F on Şpenin girdiğı 
müşkil vaziyet 

Birinci sahifeden artan 

esir zabiti ile ö 1 esir lngiliz neferi 
kaı·aya ç1kRrılm1şlard1r. 

Ajak ve Aşil İngiliz harp gemile 
ri Graf Fon Şpenin her hanği bir ... :ı 
retle kaçmasın• imkan<ıız bir hale koy 
mu~ buluomaktadırlar. Almaıl hukö.me 
t i Uruguay hukılmetine bazı mUracaat 
}arda bulunmaktadır. Bllnun mahiyeti 
hakkında henUz bir mahlmat yoktuı-. 

Alman gemisindeki _yaralıların gaz 
lı bombalardan mUteessir oldukları 

hakkında Alman ka_yııaklarindan veri 
rilen haberleri İngiliz makamab tek· 
zip etmektedir. 

• 
Diğer bir habere göre, Alınan ge 

misi derhal limanı tcı·ke ve kendisinı 
bekleyen iki İngiliz gernisile harbe ha 
zırlanmaktaciır . 

Londra : 1.) (Radro) - Graf Fon 
::Şpe bu gt!Ce 1 1 ,.t-5 geçe MOntevide 
oden ayrılmadığı taktirde harp sonuna 
kadar burada m~vkuf tuiulacaktır. 

Uruguay hukurneti Alman gemisin 
deki butun eo;irleri serbest bırakacağı 
m fngiltereya bildirıni~tir. 

Londra : t5 (Rady<>) - Monet 
vide o limanı dışında beş İngiliz harp 
ge~isi dolaşmaktadır Graf Fon Şpe 
de açılan büyük deliklerin fotoğraf 
ları telsizle Londraya gelmiş ve ga 
zeteler basılmıştır. 

Montevidao tersaneleri Alman 
zırhlılını tamir etmeyi kabul etme· 
miştir. 

Ark Royl lngiliz tayyare ge· 
miside Montevideoye hareket etmiş 
tir. 

ri zarada kurtarac:ıktıı·. 

Unutmı,rahın lü · i~fihlakin tnhdi
di politikası bugUn lıutun medeni 
milletlerin esaslı politikalaı·ından lıiri 

olrnu,.tur. 
Nasuhi Baydar 

Sovyet - Bulgar iktisat 
konuşmalarına bP.~lanıyor 

Sof ya ; 15 (Rad vo) - Bulgar 
nazırlar meclisi Sovyet · Bulgar ti· 
caret anlaşması koouş'Tlalarını yapa 
cak olan heyeti seçmi~tir. 

Bu heyeti Bulgar maliye nazırı 

Bocilof riyaset edecektir. 

Alınanlar propaganda 
makinesini lraoa çevirdi 

Lo1dra : 15 (R,. Jyo) - Alman 
lar propağıodaluın rı Türk ye fe di 
kiş tutm 1d1R-ını görü ıce bu prt•pağan 
da mesaisini Irana tevcih etmişter· 
dir. 

Arc .. Royal batırılmamış 
olduğuna bir delil ! 
Londra: 15 (Radyo) - Alman· 

Jar lngilizlerin Arc • Royal tayyare 
gemisinin batırıldığını iddia ediyor· 
lardı, halbuki bu gemi, Revi kravö 
zörile dün Afrikanın Tores limanına 
gelmişlerdır. Liman halkı Royl-ok· 
ın deniz üstünde olduğunu gözle
riyle görmüştür. 

Çarpışan iki İogiliz ge
misinden biri battı 
Londra: 15 (Radyo) - Dün mü· 

essif bir hadise olmuştur. Daçez 
destroyeri jle di~er bir lngiliz ge· 
misi arasında kaza neticesi vukua 
gelen çarpışmada destroyer batmış. 
tır. Bu gemi 1375 tonluktu. Müret· 
tebatı olan 145 kişi kurtarılmıştır. 

Bu, harp başlangıcından beri 
batan İngiliz destroyerlerinin üçün
cüsüdür. 

Sovyet - Estonya 
Tallin: 15 (Radyo) - Estonya 

ordusu başkumandanı Moskovadan 
avdet etmiştil'. 

Londra : 15 (Radyo) - 7300 
tonluk bir ingiliz ticaret gemisi bir 
Alman torpiline çarparak batmıştır 

1940 Mcıli yılı bütç :si 
hazırlıklara başladı 

Ankara : 15 (Hususi) - 1 Mart 
1939 tarihinde Büyük Millet Mec· 
Jisine verilmesi kanun iktızasından 
bulunan 1940 mali yılı devlt.!t bütçe· 
si etrafında bütün daireler ilk hazr
lıklarıoa bAŞlamışlardır. Bazı daireler 
kşkilatlarından 1940 mali yıluıdaki 
ihtyaçlarının hi dirılmesini istemifler
dır. 

Anka·da evlenmeler 
gittikçe artıyor 

Ankara : 15 (Hususi) - Ankara 
belediyesi evlenme memurluğu 1936 
yılından bugüne kadar olan evlenme 
vakalarını tcshit etmiştir. 1936 yı
lından bugüne kadar şehrimizdeki 

evlenm~lcr hergüo bir miktat daha 
artmıştır. 1935 yılın ~a evlenme me· 
murluturıa 877 mürdcaat olmuş, bu 
müracaatlardan 700 ü nikahla neti· 
celenmiştir. 1937 sehesincJe 10 l 9 
müracaat olmuş; 857 si nikahla ne
tıcelenmiştir. 1938 senesinde 1241 
müracaat <>lmuş, 1017 nikah kıyıl

mıştır. 1939 senesinde düne kadar 
1292 müracaat olmuş ve 1130 ni· . 
kah kıyılmıştır. Bu rakamlarö gore~ 
1936 yılına nazaran 1939 yılında 

d?ha sene tamamlanmadan kıyılan 
nikahlar 430 fazlalık arzetmektedir. 

Seri mahkeme usulünün 
ağır cezalara teşmili 

Ankara : 1 ~ (Hususi) - Büyük 
millet meclisi bugünkü topl~iıtısmda 
meşhut suçlar için tatbik edilmekta 
olan seri muhakeme usulünün ağır 

cezalerada tesmiline ait kanun birin 
ci müzakeresini yapmıştır. 

Radyomuzdaki Etence 
neşriyat Yunanlıları 

memnun bıraktı 

Atina: 15 (Radyo) - Bugünkü 
bütüu Atina gazeteleri Ankara rad· 
yosunun Elen dili ile yaptığı neşri· 
yatı mevzuu bahsederek bütün Elen 
milletinin hududsuz derecede mem-

Yakında Bay S!pt, Sovyet -
Estonya ticaret konuşmaları ıçın 

Moskovaya gidecektir. ' nun kaldığını yazmaktadırlar. 
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SIHHAT BAHiSLERi 

Kızlarda 
Sellülit 

fE5) una İsvf'çten gf'lfrı ha~talık 
~dt'ınt~ le mümknndür. Fa 

bt o mtmlehtte lıa~larnış 

ve başka yerlere ya yılm ı ş 1 ul ... şık 
bir hastalık değil: Rümatızma ağrı · 

farına be11udiğindeo, runa da vak· 

tiyle Ö}'le derler . lsveçte usta maıioaj
cı!ar bulundu,?unu bilirsiniz. İşir.de 
usta adöm el bette d ı kkatli de o ur. 
İsveçli masajcılardan bazıları rüma

tizma ağrıları için kendilerine mü· 

racaat edenlerin kimisindı>, ağrıyan 

yerlere masaj yapılır kerı, ellerinin 

altında dir kıtırdı sesi çıktığına ve 

bu sesi çıkaran şeyJeıin küçük ~Ü

çiık düğme gibi yuvarlaklar olduğu· 
na dikkat ederek, hekim'ere haoer 
veımişler ... 

Bu hastalık herkeste ve her ya~ 

ta olabilir. Fak.it tutulanların yüzde 

sekseni, doksanı kadınlar ve ger ç 
kızlardır. Onların aa en çoğu .son
bahar mevsimıne varmış olduklann· 

dan sellülit hastalığının kadınlıkta 

o mevsime mıhsus olduğu zannedi · 
lirdi. Halbui<i kadınlıg-ııı en tatlı 

mevsiminde bu'urıao genç kızlara da 
musallat olduğu yı- ni anlaşılı yor. 

Şımdiye kadar genç kızlarda roma· 

tizma denilen ağrıların bu h ıstalık
tan ileri geldiği meydana çıkıyor. 

Hangi tipteki gr-nç kızlara geldiği 

de iyice tetkik ~dılmiştir. · 

Bir kert>, muavytn günleri inli- I 
zamsız olanlarda, Ş ı kadar ki, onlar 

da iki türlti tipte olurlar. Bır takımı 

kısaca boylu, yuvarlacık. vücutça 
toblu, kadııı kadıncık d-::nilcn gı-oç 
kızlar: Hu tipt~ 0 1anların o günler · 

deki İntizamsızlık günlerinin gecık
ınesinde olur, O günler bazılarındo 

geç kalır, hazılaıında da erhn ge 

lır, hemen her vakıt sancilarlii. Sel· 
fülit hastalığı en ziyad! bu ' tipttki
le ·e musallat olur .. Bir takımı da 

ozun boylu, ne zayıf, oe de şişman, 

modaya uygun olmasa da, her vakit 

güzel endamlı denilen genç kızlar. 

Bu tipte olanlar da o günle 
ıin aralarındaki fasıla muotazamdır' 

ancak o günler, pek çabuk gE-ç e r, 
sancı bulunsa da ehemmiyetsiz. Böy 

leleı ine o gas Jığıo gelmesi müc:.tes 
nadır, 

Kadınlığın son ba barına Nişmiş 
bayanl~rda, bu hastalığın lütün vu· 
cudü kapladığı olur$ia da, genç kız 

' larda böyle&i naoirdir. Gtnç 'ere ka 

rşı daha merharn~rli o dugundan, 
vücudün yalınız bır, yahutbir iki ye. 
rin~ gelir. Geldiği vakit, kendisini 
belli eden en miihim üç alamet: Bu 
lunduğu yerde haylıce ıstırap ve
ren agrılar; oranın derisi kalınlaşır 

ve se tleşir; derınin İİzt'rİne iki par 
makla bsıldığı vakit, derinin altında 
kıtır kıtır ses çıkaran katılıklar hisse 

dilir. 

Genç kızlarda sellüliten 2teade 
göğüs üzeı inde ve karın üzerindeo 

- Gerisi altıncı sahifede -

• 
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Memleket meseleleri üstünde 

Çukurovada, beyaz altın kaynakları 
gibi sarı altın damarları da var 
Sarı 

C ""ht'r kaynakları ekser iya 
toprağın altında olur. Fakat 

bizim Çukurovada cevher damarları 

toprak üstündedir. Şı mdilik Çukur· 
ovanın yalnız toprak i..ıst Ü servetle 

rındeo istifad~ ~dilmekte, ve toprak 
altı servctlerı de - Petrol gıbl -

ilerine istifadf'sine şimdi .:len çalışılan 

Lir lllt>\ zu halınde IJuluoyyor. 

Bugun, uçsuz ovar.ıo baş verimi 

olarak beyaz aıtm (pamuk) gözde 
tutulır aktadır. Halbuki bizim ovada 
sarı altın kayrıaklan da vardır. Ve 

sarı altın darııaıları da toprak üs 
tünde bu unmaktadır: Portakallar. 
Görülüyor kı, toprakları delerek, 

yer altında köstebekler gibi dehliz

Jerde çalışmağa bizim bölgede ihti· 

yaç yoktur. 

1 stihsaJ sırtını anlamış olanlar 
portakab laalettayin bir "mey-

ve,, göziyle bakamaz. Çünkü her 

portakal ağacı, meyvesi büyüklüğün 
de bır altın külçesi Vt"rİyor. 

Portakaldan, yalnız sandıklara 

koyup.Avrupaya göndermek ve mey 
vecinın tezgahına koyup satmak gi· 
bi ıptidai bir kazarıç yolu ttrnin 
e ı1ilebıldigini sanmamalıyız. Bu, başlı 
başına bir endüstri kuru ' masına de· 

Portakal 
İstihsal sırrını anlamış olanlar. portakala laaletla_yin biı· rne.n·e göziyle 

bakamaz. ÇunkU her portakal ağacı, mcyvı:si ağırlığında altın n ·riyor. Por· 
takaldan. yalnız sandıklara koyup Avrupaya göndermek ve me,\ \ ecinin t ez · 
gahına koyup satmak gibi iki iptidai kazanç y olu temin edilebildi:::ini :-an
mamalıyız. Bu, başlı başına bir endüstri kurulmıısına değer. çe~itli i~tifo.de· 

ler 'eren mahsuldtır. 

Yazan 

ger, Çt.Şitli istifadeler veren mah 

su!dur. 

N asıl ? sua ini hatıra gelen bir 
kaç kalemle cevaplıyabiliriz. 

Portakaldan usare, portakaldan is· 
pirto, portakaldan esans, portakal 
kabuklarmJan reçel yapılır. Ve bü
tün bunlar konserve edilerek satı· 
lır 

İşte bunun için, saydıklarımızı 
istihc;al edecek büyük usare ve am
balaj fabrikalarının kurulması, Çu. 
kurova p0rtaka 1 cılığınm dört gözle 

beklediği bir teşebbüstür. Bu tahak
kuk ettiği takdırde cenuptaki por· 

takal i tıhsal '.ltından yüzde yüz isti
fade edılecektır. l3u mahsul için, 

o zaman çürümek, iskarta gibi şey 

ler dü~üoulmryect'k ve bilhassa, ih · 

raç edilememesi halinde elde mahv· 

olmak tehlikesi ortadan kalkacak-

Tangüner 

tır. Ve o zaman Çukurova portakal 
bahçeleri, '' portakal tarlaları ,, adı
nı alıp hektular üstün:!~ ğen sliye· 
cektir. 

p oıtakalcılık ne kazanıyor ? 
Bunun cevabını dar hesapla 

yaptıf!ımız ~u muhasebe veriyor : 
Mersin, Silifhe hariç yalnız Sey 

han bölgt>sİ düne kadar 120,000,000 

portakal yetiştiriyordu. Bu sayı bu 
güa 200,000,000 dur. Birini bir ku~ 
nıştan hesaplıyacak olursak bu 

miktar ne kazanır biliyormusunuz ? 
tam 2,000,000 lira. 

Bugün ac;ılan büyük su kanalla· 
rı boyunca ııa~lı sollu portakal tar· 
laları yetiştiriloigini ve bu miktaıırı 
asgari beş misli arttığını düşünelim: 

Anlıyacağız ki Çukurovada, beyaı 
altın kaynakları zenginliğinde sarı 

altrn damarları da vardır. 

dün Sovyetlerin Finliler 
iki Alayını imha etmişler 

-~---~ 

Karlı Harp sahaları Kilometrelerce, 

Fen aleminde 

Ölüm şuamın da Almanlar tarafından 
gizli ıuluları -;ilahlar arasında olduğu 

sövleniyoı sa da, bu iddianın as l ı as· 
ta ı ı olmadığı anlaşılı} or. Bunun ma
nasi b üm şu a ı bulunm3dığr neğilrlir. 

Bı a kis vardır· Ve mucitler bunun ü. 
zerırıe çalışmaktadır. 

Bu ölüm ~u ~ larından çoğunun e· 
sJsı' telsiz da Jgalaııdır. 

Şuaların, ;yahut da lgalaı ın çoğu 

kafı derecede yüklü olurlarsa. ölüme 
sebebiyet verirler. Bir infilaka benzi 
yen ses dalgası , insanları öldürmeğe 

kafı gel!r. Çok kısa eleklrık şual<1r1 

biıtakım mikıoplaıı oldürüyor ve sıh
hi işin bakımından bu şuadan isli 
fa.de edilmesı istenıyor. 

Üllra Viyo'e şuaı da, ölduri.icü 
bir şııadır. 

Sonra haıaret, pek fazla ş iddet

ler.digi zaman, öldüı ücü bir mahiyE.t 
alı r . 

X şuaı da, bl.ıtün faydalariyle be
raber müthiş bir sılahtır. Ve onunla 
ilk uğraşanların ç0ğu feci ölümlerle 
uğraşmışlardır. Fakat bu gün onun 
tehlikelerinden ko unmağa imkan var
dır· 

Radium, ge ı çi kansere kullunı :an 

en mükemmej vasıtadır. Fakat bu şu
aea kontrol edılmedigi taktirde· son 
derece m:ihlil-; olur. Bu yüzden harbin 
kopması üzerine lngilteredeki bütün 
radium toplanmış ve gayet emin !:ir 
yere saklanmıştır. Çünkü mevcı.: t ra
diuma bir bomba isabet ettiği taktir· 
de, ontın açıldığı yerde, artık insi:ln· 
!arın ikametine imkan kalmaz. Çün
kü bu şualar, mütemadiyen ha~talık 
neşreder. 

Radyo aktif olmayan kımyeyl 

maddeler, sun'f surette ıadyo aktif 
hale getirilebılir. Bunu yapan cihaza 

( Gerisi ~ltıncı sahifede ) 

kan!a boyandı 
Londra: 1 S ( Radyo ) - So\ ~et 

kaynaklarından alınan malu mata göre• 
Sovyet kıtaları ileri hareketlerine de· 
vam etmektedir. Sovyetler hududdaıt 
itibaren 1 17 kilometre içeri girdikle· 
rini bildiriyorlar. Gene bu haberlere 
göre Sovyetler üç köy işğal etmiştir· 
Havanın sisli olmasından dolayı ha\'3 

harekatı yapilmamış, yalnız istikşaf 
uçuşlan ile iktifa edilmişti r. 

Finlandiya kaynaklarına gört• 
dünkü taarruzlarda Ruslar büvük ııı· 
yiat vermişlerdir. Rus tavyareİeri bi~ 
çok milliyetçinin sığındığı bir \.;Ö;'ô 

bombardıman etmişlerdir. Fakat bil 

bombalar isabet etmemiş ve kirrı5e 
ölmemiştir. Bir ormanda bir So\·yet 
tayyaresi parçalanmış bir halde buıorıf 
muştur. Dün bütün gece iki tar

3 

arasında müsademeler olmuştur. l:W 
sabah Rus tayyareleri Sonparlu üstürı· 
de uçmuşlardır. 

Finlandiya cumhurreisi dün yar
3

' 
. . 3tırl' 

lanıpda kızıl haç hastanesıne Y 
!anlan ziyaret elıniştir. 

larda 
Kareli berzahındaki çarpışma . _ 

S 1 . k ' k h . dilıll•~ ovyet erın st: ız tan · ı ta rı?. e d•Yıı 
tir. Norvayoulv bölgesi f ınlar~ \~ 
kuvvetleri tarafından işgal edilrrı 1Ş tıJ' 
denizden açılan düşman ateşi sus 

.... 

ti 
ış 

'· 
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I~ 
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Utnarharl~iş\eten avukat Mevcut kulüpler eleman bulmak güçlüğünde 
Macaristanın payıtahh Peştede 

d~tli memnuiyet~ r~ğmen )Üksek iken bir kulüp daha açılmak isteniyormuş 
ralar ile kumar oynattı:ı ve t u 1 

tdcrı cınayetıer ve intiharlar oldu Eskı· bı·r ı·darecı·s 1·ıkı·rıer·ını· ~abıtaca haber alınmış, Fakat bir j S pOr anlatıyor 
lı, oyun mahallinın izi bulunama j 
Ştır. 

Cinai zabıtanın hirçok ince- araş 
'balarından sonra kumarhane f?eş 
.'ilıyesinin en büyük avukatının 
•ıı if! olduğu anlaşılmıştır. Bir ge
uç cinayet masası memur•ı rövel 
''İni teşhir ederek avukatın ga 
lnükellef olan salonunu basmış· 
'le otuz kadar oyuncuyıı cürmü
hud halinde yakal11mışlardır. 
•r bankası olan milyonlarca ku. 
da müsadere etmişlerdir. Avu
cinc.yet mahkem«-sine verilmiş 

tlden gelen Y engeçlcr 

~Vrupaya uzak şarktan gelen 
r bir h'iyvan bütün kıtanın Şİ· 

•ularını berbad etmiştir. Çine 
ıp lfl"len büyük vapurlardan biri· 
tcl(nesine yapışan bir nevi Çin 
'çi bahklarııı biaman düşmanı· 

~Su muzır hayv.m ayni zamanda 
~ türemektedir. 

a..rıun içm Avrupaııın yabancısı 
lı h .. lde şimal denizi nehir ağız· 
a süratle çoğalmış ve balıkla· 

~~akünü kurutmağa başlamıştır. ı 
•le balık avlıyanlar bu yengeç
lotayı bol balık bulamaz olmuş 1 

Nıhayet Almanya, Hollanda 
~lçika hükumetleri olta balıkçı 
1 bu muzır yengeçe karşı müca 
açrnilğa davt·t etmiştir. 

bu rnuzır hayvan zifıri karanlık· 
'\alığa çıkıp tahribat yapar. Ba· 
ar da gecelen ay battığını bek 
~ sabaha kadar bu yengeçleri 

ak ile meşguldurler. 

Utak Şaklı misafıri defetmek 
tcccleri yapılan bu g-tyret şim· 

hayli faideler getirmiştir. Bin. 
Yengeç imha edilmiştir. 

tur. Şimal bölğesincie uçan bir 
~. t . d d- - -ı - t -~ ayyaresı e uşuru muş ur. 

l\dra: 15 ( Radyo ) - Kareli 
11\da Sovyetlcrin 11 tankı tah
IQı. Sovvetler Söisolmide bo-
t-ııar k~llanmıştır. Sovyet do
~t 1 .~rkuva adalarını bomoa~dı· 
llııştır. lki Sovyet alayının ım-
~'tı teyit eylemektedir. Sovyet 
~ 0Yvitsayu bombardıman ettiler. 
:lıarrıo mıntakasında muharebe
ttıiden şiddetlenmiştir. Gelen 
~e iöre Finliler Petsamodaki 
\denıerini berhava etmişlerdir. 
ttd k' 1 . . ~ e ı çarpışma ar netıcesı o 

tıla akmıştır ki, kilometrelerce 
~ kır.ınızıdır. . . 

r l\kıdeki lngılız konsoloshane· 
~a nakledildi. 

. ta: 15 (Radyo) - Kızıl ordu 
' Sovyet hududuna 30 ki

c kadar püskürtülmüştür. 

Ne bir kelime oyunu ne de bir 
mantık; ya iniz bir hakikatin ifadesi. 
Bir kaç sene evvel sahasız ve para
sız olan Adana sporu uyKuları kaçı
racak kadar heyt"canh ve göz yaş· 
ları akıtacak kadar sevimli ;idi. Se
yirciler maçlardan ve koşulardan 

evvel oyun yerltrini dolduruyorlar 
dı. Bugün ise daha [az heyecan ve 
daha az seyirci var. 

Aradaki fark bir uçurumdan da 
ha geniş ve ondan daha korkunç. 

Sebebi nedir ? Bir duhuliye me 
selesi mi ? Yoksa ·spora karşı bir 
nefrf't mi ? Ne biı incisi ne de ikinci 
si yalnız bir üçüncüsü yar : Spora 
karşı zevk ve hey,.can azaldı. 

Ne için? Çünkü : Ü)unları ile 
bize ztvk ve heyecan veren oyun· 
cular kulübün içinde serpilmiş ve 
azalmış bulunuyor. Karşımıza çıkan· 
lar bu bir iki oyuncu ile beraber 
üçüncü derecedeki gençler, bunların 
yaptıkları oyunlar zevk yerine tees· 

sür ve nevmidi :uyandırıyor. Kadro· 

ları boş kalan kulüplerin hu feci halj 
lerini görüp te lakayt kalmanın im
kanı olamıyor. Bu boşluk önünde 
dolu bir seyirci kitlesi istemek nasıl 1 
mümkün olur? Evet ufak tefek şart 1 

ları toplayan teşekküller " çift ayak 
üka•ıı o kadarlık forma don ile ku· 
Tpoluyorlar, Vakıa yeni Beden 'ı 
erbiyesi teşkilatı fa1>rik-1 ve müma· 
sil kitleler arasında kulüp teşkilini 
emir ve arzu ediyor. Fakat memle
ketin spor hayatını koru uuş kulüp· 
lerirı yet iştirdi(li gençlerin para ile 
memur olarak alınmasını istihdaf 
etmiş değildir. Bu memleket yapıl· 
makta olan bir evin bir duvarını ya 
parken diğerini yıkmak ka~ar acı 
ve bel ki d~ gülünç bir görüştür. 
Kanunu yapan yetişmiş olan ge-nçle 
rin bir kulüpten diğer bir kulübe 
nakillerini yapıncı sporda bir anar
şi ve bir sükut kasd elmiş değildir. 

Memuriyet vadiyi~ oyuncu top· 
lamak bir ilerleme değil bir geri
lenme, bir kuvvetlenme değil bir 

Hava tehlikesine karşı 
nasıl korunacağız ? 

Bu yazım1zı takibediniz ! 
Şehrımizde bu günlerde gece ve gündüz hava tehlikesinden korunma 

tecrübeleri yapılacağını yazmı.ştık. Hu çok mühim olan mevzu etrafında bü
tün } ur:daşların bılgı sahibı olmaları pek gerekli bulunduğundan Seyhan 
Sefqberhk müdürlüğü neşri1atının buna dair olan son ~roşiirün~ .. (hal.~ a 
dağıtılan) bir defada gazete>mızde ~eşret:neyi faydalı gorduk. Broşurun dor
düncü kısmını bugün aşagıya koyuyoruz. 

iV 

11 - Üç köşe sargı, 2 - 5 (E. ' 
li, kolu boyuna asmak için) 

12 ...:.. Kireç kaymağı veya lo 
zantin; 100 · 500 gram ebonit ku. 
tuda (lperit tedavici için bir kısım 
kireç kaymağı iki kısım su ile ka· 
rıştırılır.) 

) 3 - Alkol vtya benzin 250/ 
50o gram (Yara etrafını ve alat ve 
edevatı temizlemek ve alkol pan· 
sumanı yapmak için) 

14 - Arap sabunu 200 I 500 
gram (ipe,it:enenlerin 36 37 derece 
de ılık duş alırken sabunlanmaları 

için) 
15 - Muhtelif ende ve boyda 

hazırlanmış Amerikan sargılar bt-ş 
ila on aded saf v~ adi pamuk 250 
·500 

16 - Lokman ruhu 20 gram, 
cam kapaklı şişede . 

17 -- Amonyak ; 20 gram (cam 
kapakıı şişede güneş çarpmalarına 

ve bayılanlara kullanmak i~in. ) 
16 - Afyon ruhu 20 gram (cam 

kapaklı damlalıklı şişede sancıla
nanlara verilir, gazlanmışlara veril
mez) 

Bir hava taarruzundan halkın 
bilmesi ve yapması lcabeden 

••Yler 

Tayyare taarruzunun vukubula
eağı halka canavar düdüğü ve onun 
la beraber fabrika ve lokomotif 
düdüklerinin ku vvetleşip t.ayıflaşan 
ve böylece üç dakika devam eden 
fasılalı seslerle ılan edilecektir. 

Bu sırada evlerde bu unanlar; 
hemen kapıları, pencere ve camları 
kaparlar, ev itfaiyelerinin bir kısmı 
tavan aralarına çıkarlar, techizatla · 
rını giyinirler, orada evvelce hazır

lanmış yt\ngın malzemelerini kullan· 
mıya amade bulunurlar, 

Diğerleri techizat ve malzeme
lerini beraberlerine alarak sığınak· 

hastalıktır. Demek oluyor k.i bundan 
sonra müesseselerin oyuncu topla· 
yacak ve onlar spor yapacaktır . 
Mekteplilerin çekilmesi ile büsbütün 
kuvvet ve alakadan düşmüş olan 
memle,et sporu yeni bir tehlike 
karşısında bulunuyor. 

Şimdiye kadar sporu spor ola· 
rak yapmış ve kulüp birliğini aziz 
bir kıymet olarak kanamış olan gen. 
cin para vadi karşısında bütün bu 
kıymetleri anıtcaklardır. Ve ondan 
sonra da yapacakları hareketler spo. 
ru:ı pıra ile kıtrışık olanı olacak ki 
bu bizim için bir canbazlıktan öte· 
ye geçmez. Biz eski klüp idarecileri 
bu yeni teşekkülün tamamen aley
hinde bulunuyoruz. Çünkü bunlar 
spordaki ydiştirme ruhunu adam 
kandırma manasına almaktadırlar. 

Biz onları bizim gibi yirmi sene bu 
yolda heyecan. hatta göz yaşı dök
dütden sonra alkışlıyacağız. Öteki 
tatlı rüya bizim için bir kabustur. 

lsıam Şaylan 

lara v~ya korunma h~ndekleı ine 
girerler, ev pasif korunma aır•irinin 

emrir.de \'Ukuata İntizar ederler. 
Oışarda l:-ulıırıanlaı; evleri yakın 

olanlar hı7.lı adımlarla, fakat koş· 

mıyarak evlerine giderler. Evi uzak 
olanlar en yakın umumi sığınağa bu 
da yoksa dar sokaklara gider.ek 
s11çak altlarında ve ağaç diplerinde 
havadan görünmiyecek şekilde teh· 

' like zail oluncuya kadar hareketsiz 
kalırlar. 

Bütün şehirde yalnız pasif ko. 
runma teşkillerine dahil vazifeliler 
dolaşır. Bunlardan başka kimsenin 
dışarıda gezmesi, pencerelerden 
bakması yasaktır. 

ş .. hir dışında olanlar : Hava ta· 
arruzunu anlar anlamaz derhal yo
lu terkedcrler. Civarda bulunan 
hendeklere, çalılar altındn, a2aç 
diplerine, ekin içlerine girerler ve 
yatarlar. 

Nakil vasıtaları ; Motörlü, mo-
törsüz nakil vasıtalc.rı alarm düdü· 
ğunü iştince en yakın umumi sığı· 

nağın yanına kadar giderler veya 
harf'ketlerine derhal nihayet verir· 
ler. içinde bulunanlar iner. Yakınsa 
evlerine, değilse en yakın sıgınağa 

girerler. U da yoksa sokak arala· 
rına dağılırlar. 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

1
5 Kanunsani 940 Adananın kur 1 
tuluş bayramında Halkevi salonun-

! 
da verilecek mükellef Kızılay Ba· l 

!osuna şimdiden hazırlanınız. 
l12Gl 1:> 16-17-1!•·20-~:.? ----
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\RADYO\ 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO DİFÜZ1YON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

ller gUn yalnız kısa dalga 31,7 
m. 9463 kds postamızla neşredilmek· 
te olan Yabancl dillerde Haberler 
saatleri aşağıda gönsterilmiştir. 

İranca Saat 13,00 ve 18,4.3 de 

Arapça ,, 13,15 ve 19,-!;:) de 

FranstzC'a ,, 13,45 ve 20,15 de 

Cumartesi - 16 / 12 / 939 

13.30 Program ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

13.35 AJANS ve Meteoroloii Ha
berleri 

13.50 TÜRK MÜZİGI 
Çalanlar : Ruşen Kam, Cevdet 

~ğlar, izzettin Ôkte, Cevdet Kozan 
' 

Okuyan : Müzeyyen Senar 
1 - Sel. Pınar - Rast : (Yal

nız benim ol) 

2 - Lemi - Rast Şarkı : ( Yokmu 
cana aşıka hiç ülfetin) 

3 - Arif Bey - Mahur Şarkı : (Se
ninle durmak derdinak eyler beni) 
4 - Sel. Pınar - Karcığar Şarkı : 
(Sana gönü) Verdim) 

5 - izzettin Ôkte : Tanbur Taksimi 
6 - HAik Türküsü : (ikide turnam); 
(İki karpuz bir koltuğa sığarmı). 

(Meşeli meşeli); {iki karpuz bir kol· 
tuta sığarmı). 

14.30 Müzik (Riyaseti Cumhur 
Bandosu • Şef : Ihsan Künçer ) 

14.15-15.30 Mü:ı:ik (Cazband 
PJ.) 

18.00 Program 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloii Haberleri 
18.25 Müzik ( Radyo Caz Orkest· 

rası) 
19.00 Türk Müziğ'ı 

Çalanlar : Kemal Niyazi Seyhun, 
Vecihe, Rüşen Erer, izzettin Ok te. 

l - Okuyan : Mustafa Çağlar 

20.00 Konuşma (Onuncu Tasar
ruf ve Yerli Mallar Haftası münasibe 
tile (Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu namına Gümrük ve lnhisarlar 
Vekili Raif Karadeniz tarafından) 

20.15 Türk Müziği Karışık prog-
ram 

21.00 MÜZlk (Küçük Orkesra 
Şef : Necip Aşkın) 

22.00 Memleket Saat ayarı, ve 
Ajans Haberleri, Ziraat Haberleri. 

22.15 Konuşma (Ecnebi Dillerde) 
(Yalnız Kıaa - Dalga Postasile) 

~2.15 Müzik (Melodiler - Pi.) 

22.30 Müzik (Cazband - Pl.) 

23.25 - 23.30 Yarınki Pragram, 
ve Kapanış. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

ali nasibi eczahanesidir 

Türk sözü 

Ceyhanda mektepı imtihan şekli hak
inşaatı faaliyeti kında alınan karar 

Ceyhan : 15 (Hu~usi muhabiri 
mizden) - Ceyhandaki kültür fa· 
aliyeti, bilhassa bu yıl diğer sene
lerden daha canlıdır. 

Alınan malumata nazaran, böl 
gemizin daha -1 l - köyünde yerıi· 
den ve hepsi bir sistemde, modern 
köy mektepleri yapılacakdır. Bun· 
lar arasında Sirkf"li, Hamdilli, Yalak 
Naşidiye, Camusagölı, Haliliye, Yas· 
sıca, Kösreli, Kırmıt ve Doruk ve 
Ak dam köyle' indeki mektep inşaa· ı 
tı ön planda gelmektedir. Haddi za. 
tinde bu köylerin bir kısmında mek· 
tep binası mevcut ve halen tedrisata 
deva'll edilegelmekte isede, bunlara 
civar köylerin mt-ktepleri bulunma· 
dığı ve her köyde yeniden birer 
mektep açılması zaman meselesi 
olduğu göz önünde tutularak üç dört 
köyün birlikte her köyde müşterektn 
mektep bina~ı yapdırarak çocukları· 
nı o mektebe devam ettirmeleri da· 
ha muvafık görülmüşdür. Yukarda 
adları yazılı köylerden akdamın 
mekteb binasının temeli atılmış ve 
inşaata da başlanmış olup diğerle 
rininde kısmı külJisinin duvar inşa· 
atlan müteahhide ihale ve mukave
leleri tanzim kllınmışdır. 

Bunlarında yakın bir günde ve 
münasip zamanda, çalışkan kayma· 
karnımız ve maarif memurumuz el· 
leriyle temelileri atılacakdsr. Bu bina· 
nalar asgari 2500 azami 3000 lira· 
ya mal alacakd1r. Me - Se 

Kızlarda sellülit 

( Dördüncü sahifeden artan ) 

lur. Göğüste olduğu vakit, bu has
talck hatra gelmezse, göğüs anjii zan 
nedilecek kadar sancı verir .. Karıu 
Ü!erinde olduğu vökit. barsak hast· 
alığı, sağda olursa. appandisit yahut, 
karaciğerde kum sancısı sanılır. 

Vücudun başka yerlerine geldi
de vardır. 

Bu sellülit hastalığı ıztıraplı ol
makla beraber merak edilecek bir 
şey değildir. Hastalık geçer ve ge· 
çirilmesi lazımdır. Fakat nasıl geçi
rileceğini anlatmak için bugün yer 
kalmadı. 

Ölüm şuaı 

- Dördüucü sahifeden artan -

Gyclotron deniliyor. Bunun Alfa şua

ları 16 milyon voltluk bir enerjı vü· 
cude gt:tirebilmektedir· Bütün bu e
nerpi' bir şua halinde inikas ediyor 
bu suretle onun gectiği maddeler rad 
yo aktif oluyor. Bu şuaın önünden 
ğeçen fareler. ve bunlara benziyen 
hayvanlar ölmektedir. 

Fakat bu ölüm şuasını da harpte 
kullanmıya imka11 yoktur. Çünkü yal
dız mıknatısı 200 tonluktur. 

llim adamları daha basit ve daha 
hafii cihaz vücude getirebiliı ler, Çün
kü asıl olüm şuaı budur. 

- [kinci sabif eden artan -

ister henüz hiç bir derste muvaffak 
olamamış bulunsnnlat - 1936 tali 
matnamesi hükumleri dahilınde im 
tihanlarına devam edeceklerdir, 

Ancak, dışarıdan lise ve orta 
okul mezuniyet imtihanına girmek 
üzere vekillikten müsaade almış ve 
fakat henüz imtıhana girmeğe baş· 

lamamış olan!ar 939 tarihli imtihan 
talimatnamesine gö,e, imtihan ver 
meğe mc>cburdurler. 

Lise bitirme imtihanlarında (ta
lebe olarak veya hariçten girerek) 
muvaffak olup olgunluk imtihanları· 
na da başlamış olanlar veya 1936 
talimatnamesine göre lise bitirme 
imtih:tnlarında muvaffak olmuş bu
lunanlardan olgunluk imtihanlarına 

1940 haziranından itibaren başlıya 
cak olanlar olgunluk imtihanlarını 
1938 tarihli imtihan talimatnamesi 
hükümleri dahilinde vramege devam 
edeceklerdir. Olgunluk imtihanlarına 
girmeğe 940 haziranında başlamı· 

yanlar. eylulde olgunluk imtihanı 
vermeğe talip oldukları takdirde, 
1939 tarihli imtihan talimatnamesi 
hükümleri dahilinde devlet olgunluk 
imtihanı ve.uneğe mecburdurlar. Bu 
yeni kararlar bütün orta tedrisat 
müesses~le1ine ta ... mirp edilm~ştir. 

Zehirli gaz konferansları 
dün son buldu 

Şehrimizin muhtelif umumi yer· 
)erinde ö~rctmenler tarafından hal· 
kımıza zehirli gaz konferansları ve· 
rilmekte olduğunu yazmıştık. Dün 
bu konferanslardan üçüncüsü verir. 
miştir. Birinci seri konferanslar bu 
suretle bitmiştir. 

Y :ıkında ikinci seri konferaeslar 
da verileceği sanılmaktadır. 

Nüfus yazımı için hazır
lanan talimatname 

Bütün yurdda umumi bir nüfus 
yazımı yapılacağını müteaddit defa· 
Jar yazmıştık. Vekalet, bundan ev-

vel yapılacak tecrübe yazımı etra· 
fındaki hazırlıklarına devam etmek
te ve umumi yazım için bir talimat 
name hazırlamaktadır. 

Askerlik Şubesinden; 

Gerek yerli ve ğerekse yaban

cılardan askerlik Şubesinde işleri

ni görmek istiyenler için müracaat 

zamanı sabahleyin: Saat (8) den 0 .2) 
ye kadardır. Bu zaman haricinde ve 

öğleden sonra müracaat etmeleri 

ilan olunur. 3-3 

6 : Sahife 

Hava tehlikesine karşı 

- Beşinci sahifeden a,t;1n _.. 

Arabac•lar hayvanlarını çözer 
en yakın bir ağaca veya direğe, 
da yoksa araba t'!kerleldtrine ha 
vanlarım bağlarlar ve içi ot dold 
rulmuş yem torbalarını hayvanla' 
başına takarlar. 

H;ırrkct harindeki trende btıl 
nanlar ; derhal pencereleri ka!J3 
lar. Herkes bulunduğu yerde otıı 
Kimse ayakta gezmez, pencered 
bakmaz, tren süratini artırmad' 
yürüvüşüne devam eder. 

Tren istasyonda bulunduğ0~ 
.. Yll .,~ gore : o cu ar ta mameu binırıış 

fakat trenin hareketine 15 ·20 d•k 
ka gibi bir zaman olduğu bsld' 
hava taarruzu vaki olursa treo ~r 
manım beklemeden derhal hatt~t 
eder. • 

(Sonu Var) 

- - ---------" 
( İlan ) 

Adana askeri satınal'11' 
' 

komisyonu reisliğinde"' 

M . . . . 9600~1 
ersın garnızonu ıçın • f 

sade yağ kapah zarfla cksiltl11; 
konulmu~tur. Muham!llen 1.Jt, A 
9936 liradır. Muvakkat teminatı 
lira 20 ku•uştur. ı 

2 - Eksiltmesi 51 t/940 cuııı ~ 
günü saat onda Adanada ,AS~: 
sahn alma komsiyonunda yap•1''o 
tır. şartn~mesi Ank_!lra l.stan~u.1 e 1 
yarbakır Lt'!vazım Amirlikler• ıl 

'5) 
dana Askeri satın arma korfl' 
nunda görülebilir. ı 

3 - istekliler kanuaunu11 ~~ 
maddelerindeki şeraiti haiz ol~tl ~ ~ 
rına dair vesaikle birlikte taY111 

1 
~ 

en saattan en çok bir saat t:'I 

kadar zarflarını komsiyon riyast 
vermiş olmaları lazımdır. ı 

11263 16-21-26/ 

·~\l' 
Adana Halkevi re' 

ğinden: 
~-ı~ 

Evimiz Sosyal yardım. ve oP~,ı 
dersaneleri komitelerindekı rf1 1,o' 
birer aıalık için t>kseriyet to~,ı11' 
maması hasebile intihap yaP' riPi~ 
mış ve bu intihap 19.12.939 ta 
tehir edilmiştir. 11 

112s9 ıs ...... 

ti ı 

Mürettip a)acagı 
1 

l kısı 1 
Matbaamızın gazete iP ·be 

çalışmak üzere iki miirettı jjrO 
. e rJl 

ya ç vardır.idare hanemıı 



Tiirksözü Sahife: 7 

Asri sinema 

l'elefonla 250 
Bu akşam 8,45 

Suvareden itibaren 

Asri sinema 

Telef onla 250 

Müsahip Zade Celal'in Ölmez Eseri .. 

Şimdiye kadar yapılan Türkçe filmlerin en güzel ve en müstesnası 

Türkçe sözlü şarkıh 

BiR KAVUK DEVRiLDi ! .. 
Oynayanlar: Hazım - Vasfi Rıza f. Galip - Emin Beliğ - Muammer - Mahmut - Fe:-iha Teyfik -

Mualla - Halide Pişkin - Samiye : 

Musiki kısmı : Kemani Sadi - Bayan Mualla 
Bugun gündüz İki Otuz da lki fil m bi rden 

1 - Kırık hayat 2 - Bir Kavuk devrildi 

............. _______________ ~~~------------------~. 
Oum a S.nemacılığının En Büyük ve Emııalsız ıki Şahsiyeti 

NABELLA vECONRAD WEIDT 
~\UI Ak.şam 

L S A R A Y Sinemasında 
ll'ıüs meresı olarak takdim edilecek olan Kuvvelli Mevzuu, Göz 
kaınaştırıcı Lüks ve ihtişamı Hcye•_anlı ve Meraklı sahneleriyle 

scnenın En Bııyiık \:C fevkalade brr fılmi 

• 
KIZIL RAHiP 

l\s,zca sozlü, Aşk, lstırap ve hıs Şaheseı ınde yüksek bir sanat 
Kudre•ıle Temayüz etmışlerciir 

~lime llAv et en : FoX Jurna l S on Hadisa t ı H aberler i 

l\l<AT Balkon ve Loca Biletlerinizi trken aldırınız Telefon 212 
Pek Yakında 

ZARA.! 1 LEAi\Dl~R ' in Şahcs<>ri 

_.. MAVi TiLKi !"91 
( TAN Sinemasında ) r AL TIN HIRSIZLARI 1 

30 Kısımhk Heyecanlı Film dev a m edi yor. 

d a 
Nıımıetleri 
Ko\bo~l;ır 1- T A N D A 

BugUn 2 30. da 
AL TIN HIRSIZLARI 

30 Kısım Birden 

11 
A.dana Milli Mensucat Fabrikası 
~.· ... kt•• ı .. \J •• d •e or ugun en : 

Fabribmızda yapılacak 7335,11 liralık Lağım mecraları mal
i 

t tnüı aahhi .le ait olnuk üzere ongün müddetle açık eksiltmeye 

Diş Tabibi Şevket 
İstanbuldan avdet etmiş ve hastalarını her gün saat 8-12 ve 14-16 

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamıştır. 
11258 

R. C. A. Radyoları 
1 d • g e ı 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo 

41 

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

konulmuştur. 

2 - Münakasa birinci kanunun yirmi ikinci cuma günii saat 16 da 

yapılacaktır: 

3 - Talip olanlar hergün öğleden sonra Fabrika müdürlüğüne müra 

caatla projeyi ve evrakı keşfiyeyi görebilirler. 

5 - Taliplerin bu gibi işleri yaptıklarına dair ehliyet vesikalarını mü

nakasa günü getirmeleri lazımdır. 

5 - K"şif bedelinin ° ::>7,50 nisbetinde bir ban~a mektulJu veya te' 

rninat akçası vereceklerdir. I 1264 16- 19-21-23 



1 

Sahıfe :8 Türksözü 16 Kanunuevvel 93~ 

Borsası 
.... 

Adana Muameleleri 1 
PAMUK ve KOZA 

. -
TÜRK.Sözt} -

KiLO FIATI 
Sahlan Mikdar CiNSi ~ 

1 En az En çok 
K. s. K. s. Kilo .----

Koza 00 < 11 
Ma. - 00 47 GAZETECİLİK-MATBAACILll parlağı • - - -. Ma. temizi 00 44,75 • 

• • • . 

- 00 ---
Klevland 55 

Getirilen -Klevland-( Y~M . ) 1 yeni makinelerle Türksözü matbaa-
YAPAGI cılıkta son teknikle çalışıyor 

Beyaz ' 1 1 1 Siyah - -

ÇIGIT 
Türksözü • Türksözü ' 1 

1 
1 

1 1 matbaası Cilthanesi Yerli •Yemlik,, 5 ı " •Tohumluk" 4,25 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 \1 

• Yerli 1 Son getirttiği zarif En modern vasıtala' 
Mentane 1 

• 
Arpa 3.30 

mücehhez~bulunuyo! . 
tip harflerle Fasulya yenı 

Yulaf 
Kitaplarınm Şark karı Y'~J: Delice Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 

Kuş yemi cedveller, çekler, biletler, kart- Avrupa karı nefis bir cild iÇ1

1~ Keten tohumn vizitler, haritalar , planlar, mak- görmek istiyorsanız Türksöt 
Mercimek buzlar , her boyria defterler, Cildhanesine gönderiniz . 
Susam 15 1 15.70 1 

UN Renkli afişler Zarif sağlam Dört yıldız Salih 1 

üç • • ~· ... 
Bir cild, bölgede ancak 'f~:i~ -D Dört yıldız Doğruluk . Ve her türlü resimli ve renkli .a ~ 

baskılar sürat ve nefasetle tab sözünün sanatkar müce11id1
P ~ ı:: üç • • • - c: edilir . eljnden çıkabilir . ~~ Simit 1 ' " .. - . 

::ı Dört · yıldız euinhuri'yet . 
N {,.)o 

üç ...J "'"' " " -Simit 1 . il . .. 1 ~ 

' " - - .. . ' ' . 
Livorpol Telgraf lan Kambiyo ve Para 

15 I 12 I 1938 iş Baukasından alınmışbr. 
~ PeM Sanılm 

9 00 Liret Hazır ----
Rayişmark 

. 
Vadeli 1. 8 65 - 2- 90 -

Yazıhanesi 
Frank (Fransız) 

67 inan Vadeli 111 8 Sterlin ( İngiliz ) - 5- 'i3 
Hind ha%Jr 8 ıs Dolar ( Amerika ) !30 1 65 
Nevyork 11 56 Frank (İsviçre) 00 00 

.~ 
Yeniden açhjmuz istiklal Okufu karşısında [ 82 ] numaralı lparı f ~ 

hanesinde •• Tüccari hesaplara bakılır ve defter tutulur. Nüfus, Ta~~I 
na, Ferağ, Belediye işleri için her nevi istida tar yazılır . Ankarada . / 
letler - Devlet Şurası - Mahkemei Teınyiz ile rf'lsmi devairdek1 jf. 

1 . .. " 1 

BANKASI' 
sür'atle takibedilir. Son sistem makinalarla mücehhez matbaada ta /, 

T. iŞ nın 
rine zirai atat, radyo, bisiklet ve bütün makina ve yedekleri radyo .1 l 

leri ve m !n leke tim 'z ın yapı işl ~ rirı 1 ~ ıcı , hı ı l n rn fooc~ mu ... afık ~~pi 
( tuğlalardan ) istenilen yere kad.ar gönclermeğe delalet eder. ( / 

1939 K. Tasarruf ikrarrive planı 
ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazıları parasız yazılır. Sür'at intı 
emniyet yazıhanemizin prensibidir. 

.. c. _/ 32,000 LiRA MUKAFP.T , 

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

I iKRAMiYELER: Dr. Muzaffer Lokma11 
1 Adet 2000 Lirahk - 2.000 Lira iç hastalıkları mütehassısı 5 1000 

1 

5.000 - • • • 
aıl' 8 • 500 • - 4.000 • 

16 350 - 4.000 Her gün muayenehanesinde hastalarını k'b • • • 
60 100 • - 6.000 • başlamıştı•. • 
65 50 - 4.750 • .. • 

250 25 - 6.250 . • .. • 
435 32.000 

··d~r~ 

T . iş Bankasına para yahrmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
Umumi neşriyat ınu .. 

G .. ııı [ \ 

Macid uç 11sı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 .. .. ınatb' - -- -- ·- ----- Adana Türk sozu 


