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Dahili)~e Vekaletinin, ev yaptırma
ğa takatı olmıyan yurddaşlara 

sıhhi ve ucuz evler temin etmek mak
sadiyle etüdler yaptırmakla olduğunu 

Öğrendik, bu mühim işin faal haline 
gelmesini görmek hepimiz için büyük 
bir sevinç olacaktır. 

Mesken meselesi üzerinde esaslı 
ve kat'i bir şekilde durulması ve hal
ledilmesi elzem bir mesele halini al- ı 
mıştır. Bir milletin içtimai, iktisadi 
hayatındaki genişlemeler ancak her 
vatandaşın sıhhi, ucuz evlere sahip 
olmasiyle mlimkündür. 

. 
• • 

Ha\k sevinç içinde 

. 
• . • . • i Erzincan : 16 (Anadolu t 

i ajansı muhabirinden) - MI i 
i li Şef ismet lnöniJ, Erzincan i 
i çarşııar1r11 gezdikten, vlla i 
i yeti, beledlyey ı, partıyl, zt t 
i yarat ederek şehrin lktlsa i 
i dl vaziyetlle meşğul olduk i 
i tan sonra şereflerine veri i 
i len dansll çaya gitmişler t 
i ve saat 8 de Slvasi'I hare t 
i ket etmı,ıerdlr. Relslcum i 
• hur çok bUyUk bir tezahü i 

t~~-~ .. ~~~--~:~~,~~::ştır~ .1 
Hastalıklardan tutunuz da, ta aile 

geçimsizliklerinin sebeblerine varıncı

ya kadar bir çok fenalıkların, huzur
suzlukların sebeblerini bu mesken me
selesinde buluruz. 1rı{!ili= taryartlninP lını•rı toıpil!P.rİ Jii/;/Pniyrır ( Yazısı ikincide ) 

Eğer yurdun içinde hastalıklar 
ço ·sa, çocuk ölümü fazla ise, insan
h:nn ömürleri normal yaşın altında ise, 
vaktinden evvel ihtiyarlamalar, vaktin
den evvel çalışma kudretinden düş
meler, kahvelerin çokluğu, erkeğin 

evinden hariç yerlerde vakıt geçirme· 
si, hatta mekteplerdeki çocuklardan 
beklenen gayretler in azlığını hep bu 
rnesken yokluğuna, perişanlığına bağ
lı}abiliriz. 

Fin başvekilinin radyoda Mololofa hitabı 

Dünyadaki butün cemıyelleri, dnn 
atkarları, devlet adamlarını esaslı su
rette işğal eden, mühim bir mesele
dir diye üzerinde durulan bu işin bü
tün ehemmiyetini burada sayıp dök- r 

rnemize imkan yoktur. 

Molotof : Finlandiya, bir tek Finli 
kalme~akadar sizinle çarpışacaktır 

Fakat şurasını bilmeliyiz ki; bugün 
İçinde evdir diye oturduğumuz kor· 
kunç, biçare şeyler Türk cemiyetinin 
Şanına ve haline layık şeyler değildir
ler. Bilhassa Adanamızın bir çok 
semtleri itiraf edelimki bir orta Afrika 
rnc;nzarası arzetmektedir. Bu hazin 
rnanzaranın bugüne kadar sürüp gel
trıesinde bugünkü rejimin, bugünkü 
neslin şüphesiz hiç bir künahı yoktur. 
t'akat; Türk vatandaşına hiç layık ol
ı:nıyan bu halin ortadan kaldırılması 

a~r da olsa, gene bize düşen bir 
Vazifedir. 

Her vatandaşı ev sahibi yapmak, 
Ve her vatandaşı bin türlü işkence ve 
1:>.tiraplarla oturmak mecburiyetinde 
kaldığı bugünkü çamur, toprak yığtn
larının içinden kurtarmak en kudsi 
bir düşüncedir. 

Bahusus Adana gibi geniş bir 
.ş muhitinde, kaç bahtiyar insanın 
1Çinde rahat oturup dinleneceği 
evi vardır. Bu yüzden değilmidir ki; 
koca bir şehir hala - Yaylak ve kış
lak - hayatı yaşar ve bu yüzden de 
bir türlü aile büdcelerini tanzim edemez
ler. Yoksa Adana bugünkü fenni vasıta
ların yardımiyle her mevsimde rahat 
rahat oturabilinecek bir şehirdir. Onun 
~~rkunç olan sıcağı değil, evlerinin 
ıç bir suretle sıhhi ve meden1 olma

Yışıdır. 

Şurasını da söyleyelim ki, Adana· 
da, her yapılan bir çok yeni evlerin 
~~ki evlerden farkları bir az büyük, 
ıtaz yeni olmasıdır. Yoksa medeni 

t:\I Şartını maalesef hala bulamadık. 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Finliler, Sovyetlerin bir torpidosunu batırdı - madenleri berhava ettiler 

Londra : 16 (Royter) - Sovyet 
ka}naklaı ından alınan malümata gore 
~ovyetler düu Mormansk istikametınde 
Sarım ıjorbi köyünü işğal etmişlerdir. 

Ketsal istıkamt!lınde ileri harekete de 
vam eyılmektedir. Sovyet kıtaatı ni-

(Gerisi dördüncü sahıfede ) 

Tamire m •htaç yol 
@. ehrimiz tuccarlarından bazıla· 
r:yll rı yana yakıla Yeni istasyonun 

arka tarafındaki volılan \"e anbarm 
önunde kııcucuk bir yağmurdan göl 
haline gelen \"aziyetten bahe-.ediyor· 
lar 

YARALI olan GRAF - FON - ŞPE MESELESi 

Alman gemisine verilen 
mühlet bu sabah bitti 

BUGÜN MERAKLI BiR DENİZ HARBİNİN NETİCESiNİ BEKLENiYOR 

~1ontevideo: Hi tRadyo) - :İn· 
giliL :;emileri tarafın.lan y:tralanarak 
.\lontevideo limanına iltica eden, Al· 
manların Graf Fon Şpe harp gemi · 

SIRA.;>INA GÖRE 

insanların şuurlusu 

sinin tamiratı ikmal edilmiştir. Alman 
kruvazörUnUn kumandam. vaki beva· 
natında, kendilerini bckliyeıı be-;; 'tn-

(G~risi dördüncü sahifede ) 

• 

1 lakikaten tren yoli_yle gelen tile· 
car e;;,·a~ından muhim bir kısmı bu 
anbanlan çıkarak köprll alündan ve 
yuk arabalarına tah~is edilen yoldan 

j Avrupanın simalinde bir a\·uç Fin: 
kar \"e buz deryaları içinde dunya millet
lerine örnek olabilecek buyuk bir 
kahramanlıkla _yuı·dla.rını mudafaa 
ediyorlar. 

daima galiptir 

rulnıemi_.tir. 

Dunyanın şu hazin v~ korkunç 
günlerinde. uvamk ve hazır dururken 
daima yUrckleı·imizin cesaretine, ka
famızııı idrakine. \'İcdanımızın şuuru-

şehre gelmt:ktc n~ ... evki_yat yine ay· 
ni yoldan y.ıpılmnktadır. 

llaLtın -;İmal kı.;mın<la anhara 
kadar ve anbardan sonra ki yolun 
vaziyeli cidden berbad bir haldedir. . . 
Bir çok defolar açılan çukur ve çamur· 
lardan arabaların cıkmadıgı vt: tllccar 
mallarının çamur !.:ıra ;:. u varlan<lığı 
vakiJir. Anbarın önll ise hala göl ha· 
!indedir. ÜU!l bir al'kada..,ıınız alaka
dnr ol muş \"t: bizzat ~idt·rek bu acı 
hali görmu~tur. 

Ticari ehemmiyeti lıuyuk olan 
bu ,\olun iyi bir hale getirilme ... ini 

çalışlrnn \'C .' apıcı olduğunu bildigi· 
ıııiz De\" 1 et o~m iryolları idarenıızden 
bekli) oruz. 

Bu hal inanlı. ~uurlu. bilgili az
lıkların icabı.1da nasıl bir kun·ct ola
bilece~ini gUsteren bir mi ... aldir. iki 
kayayı, iki a:,acı muka,,·ese ederken 
bU\'Uk kuçuk ölçüsüne \•uralıiliriz. 

Fakat in~anlar lıöyle de~ildirler. İn· 
...anlar meziyetleri. lıil::.ileri, ınnn 

ve su ur lnı·i ,. ı e ölçulurler. 

vasıflı azlık, \"asıf~ız çoklu· 
::a kar.;ı. t•nindt! ... onundn gnl ip ::dir. 
Gö\·dc <lnima ba ... ın i<lrak \"c .,trnruna 
"'öre hareket eder. gii\·deJen lıa,a 'e· 
rilnıi:- l..ıir direktif ~iınJi, c kadar gö 

na gUveıınıeliyiz, ve bilmeliyiz ki. az 

olmak korkunç bir şey değildir. Kor
kunç olan: iman.;ızlık ve dagınıklıkür. 

Billıassa \"ııtan tehlike,.i kar~ısında 
şuurla~abilen milletlerin, seı-tliği, çetin
ligi bir çelik parçasında bile görUlemez. 
inan! ı, m ll d ı-ik azlık! arın Uzer ine bazı 
kere agırlıklar çökebilir. Fakat bu 
sikletler uzun zaman suurlara muka.· 
venıet edcme·dcr. 

Eger 
lıcs~ri \'et ' . 
mezdi. 

de.ligimizin ~aksine olsaydı 

bu=-ll nk U ~e\·İyesine gele· 

K. O. 
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( Başmakaleden artan ) 

Bu da ayrı bir dikkatsizlığimizdir. 
Çok kere, ihtiyaca, muhite uygun 

olarak yapılan iki üç odalı bir ev , 
ihtiyaca, muhite uygun olmıyarak ge
lişi güz~I yapılan büyük evlerden dah ııı 
huzurlu, daha maksada uygun olur. 

Bütün bunlar üzerinde çok duru
lacak meselelerdir. Bugün güzelliğine, 
büyüklüğüne, intizamına, temizliğine 
hayran kaldığımız şehirler; o cemiye
tin y~şam~ şartlarına, hayatı idrak 
derecelerine göre, kurulmuşlardır. 

lrısan hayabn en necib manasını, 
kendim ancak evi11ın huzur ve sükü
nuncla duya bilir. 

Alman adalarında 
hava harpleri 
- löıinci sahıfeden artan -

Londra : 16 Radyo - Neş. edi 
len Alman teb itine göre. Borkun tay 
y.ue _meydanına akın vapan bir lngi
lız tayyaresi bomba atmadan geri dön 
müştür. Sılk atiası üstünd uçan fngi· 
lız tayyarelerlcte adaya muhtelif yn· 
Jerden bombatar etm•şlardır. AlmaDlar 
bu ad• . üıtünde Alman tayyueleriyle 
lngiliz tayyareleri arasında yapılan çar 
pışmada 10 lngiliz tayyaresinin dti'şdü 
tünü söylemektedirler halbuki Alman 
)arın deniz üslerinı bombartdıman eden 
tayyarelerden ancak dorrlü kaybedıl 
miştir. 

l.ondra : 16 (Radyo) 7300 ton 
luk Tanelenya lngihı petrol gemisı bır 
torpile ç_upar~k b1tmıştır şimal deni 
zinde. daha iki sremi· torpillenerek bııt 

mıştır bunlardan birisi 8639 tonluk 
Gatlinfar difen lvhıvin idı gemilerde 
ki mürettebat kurtarılmıştır. 

Londra : ·16 (Radyo) - 4400 
tonluk Duser · dof Alman gtmisinin 
Y"kalandığı haberleri gelmektedir, 

f>iter bir. Alman gemiside yaka 
lanacatlnı anlayınca kench kendini 
batınnııttr. 

Avustralyadan lngiltereye 
26,000 pilot gelecek 

Löndra : i6 (Radyo) - Avust 
ralya hüku neti lngiltereye 26,000 

p ifot yetiştirecektir. 
Avuıtralya•başvelcili hunu vaki 

beyanatile teyid etmiştir. 

Numan menemencioğlu
nun Londra radyosundaki 

konuşması 

Loodrada bulunmakda olan ikti 
udi ve mali heyetimiz reisi Bay Nu 
man Menemenciotlu dün gece l 9,09 
da Londra radyosundan Türkiyeye 
hitab ederek Türk lngiliz dostlu· 
tunu tebarüz ettiren bir konuşma 
yapmıılardır. Meneınenciotlunun çok 
sıca" bir ifade ile iki millet arasın 
daki sarsılmaz iş birliti ve anlaşma~ 
havasıoı kayt etmis ve yurddaşları. 
na ~eı.m ve sevtılerini göndermiş· 
tir. -- -

Türksözü 17 K anunuevw ı 939 

, ................................................................ ~ 
1 halb>erDer 
, .................................................................. . 
Petrol ve benzin fiatları 

biraz artacak mı? 
Zam, dünya piyasasına nisbet 
edilerek cüz'i mikdarda olacak 

ihtikara kalkışanlar şiddetle c~zalandırılacak 

Dün alakadarlardan aldığımız 
malumata gör~, Avrupadaki harp 
vıtziyeti dolay11iyle dünyanın birçok 
yerlerinde petrol ve benzin fiyatla 
ranın yükseldij'i aJılaşafmıştır. Tica 
ret vtkileti bu itibarla petrol ve 
benzin fiyatlarım yeniden tesbite 
lüzum görmüş, ihtıkire l ol açı'ma 
ması maksadiyle de: fıyalların göz 
den geçirılmesinı arzu eden vekalet 
bu işlerle uğraş:ui f.,ma mümessil 
ferini Ankaraya davet ederek t~ma 
sa geçmiş bulunmaktadır. Petrol va 
be.ızin f.yat arını ı dh/J piyasasın:t 
mütenazır olarak bir m:kdar 
artırıldığı anlaşılmaktadır. 

Aym zamaqda vekalet böyle 
bir zammın yapılacatmı işiterek ih 
tikira kalkııaolar hakkında şiddetli 
takibat yapılmaıtnı alakadarlara 
bildirmiştir. 

Stadyomda 
atış poligonu 

Tüm komutanlıtmc'a beı sene 
evvel Adanc stadyomunda yapılmış 
ve son i~i sene zarfıoda terk edil
miı olan atış poligonunun bu ıene 
elli metrelik kısmının ihya edilmesi 
ne beden tt rbiyni Seyhan bölgesi 
istitare heyetinde karar verilmiş ol 
dutanu memnun yetle haber aldık 

Bugün maç var 

Adana erkek lisesi ile milli mrn 
sucat spoT kıtlübü arasında bugün 
Adana stadyomunda bir maç yapı· 
lacaktar. 

Adana teniscileri 
dün mersine gitti 

M"rsin idmanyurdunun yeni yap 
tığı tenis sahasının küşad merasımin 
de bulunmak üzere davet edilmiş 
olan t~miscileı ilerimiz dün Mersine 
gitmişlerdir. 

Rüşvet alırken yakalandı 

Karaisalı kazası orman bö'te şe 
fi rüşvet ahrken cürmü meşhud ha 
linde yakalan11rak adliyeye verilmiş 
tir • 

Haftanın Borsa 
vaziyeti -Geçen hafta içinde Borsamızda 

çok hararetli pamuk ve koza alım 
sahmı olmu tur. Cumartesi gtinü 
48 49 kuruşa satılan Klevland a. 
raya girdiği ve muamPle yapilmadı 
gı halde Pazartesi sabahı birdenbi· 
re 8-9 kuruş farkla alınıp satılma
t• başlamıştı. Bu yüksek muamele 
haftanın üç günü devam etmiş, iki 
gündür sakinll'şmiştir. Bu biraz da 
aııi yükselişin .sebebi ihracat Bırli 
tinin ibracal tüccarlarına yaptığı 

ihraç tevziatı ve pamuklarımızdarı 
lt•lyaya yapılaca~ 5000 balya'ık 
iştir. 

iki gündür piyasanın durgun'u. 
tu bu ihraç işinden yeni bir haber 
çıkmamasmdandır. Mamafıh bugünkü 
fiat ihracatçılara müsaittir ihraç işi
nin bngün yarın başlıyacağına göre 
fiatlarm tekrar yükselmui veya a 
hm sabmın hararetlenmesi beklene 
bilir. 

Hafta içinde Klevlandın kilosu 
55 - 56 yerli Kapumalı pamuğun 

kilosu 47 -48, birine makine ma
lının kilosu 46 den muamele gör· 
müştür. 

Çiğid işlerine gelince : Bir kaç 
gün evci o da birdenbire yüksel
mişti. Bu yükselış dolayısiyle Yerli 
çiğidin kilosu 4,75 kuruşa Klevlan 
dm 5 5 25 kuruşa kadar satılmış 
tır Fakat üç dört günlük bir dev 
reden sonra dün Yerli fıah 4 4 25, 
·Kıevland 4,75 -5 ku.uş olmuştur. 

Buna sebeb olarak yüksek fiat 
karşısın fa yağ fabrikalarının dur
masıdır. iddia edildiğine göre bp 
fiyatla yağ fıyah araııı da mühim 
ve yüksek bir fark vardır. Mamefı 

Y uli çiğid için 4 kuıu~un normal 
bir fiyat olacağı tahmin edilmek· 
tedir. 

lstasyonlard1 ve P. T. T. 
gişel~rinde damga pulu 

Dün aldığımız malumatı gör~, 

bundan 1 öyle istasyon giıelerile Poı 
ta l"elgraf giş lerinde damga pulu 
satılması kararlaştırılmıştır. 

Yılbaşından itibaren lütün bu 
gişelerde her n,.vi damga pulu satı · 
lacaktır. 

Parti Müfettişimi 

şehrimizdeki profesörleri 
beraber Hataya gitti 
Şehrimizde bulunan Dıl Tarih 

Fakültesi Profesörlerinden Al dal 
kadir fnan, Pr\lfesör Doktor Ş ikrii 
Akkaya, Profesör Atop D laçarı 
!\dana müzes:Ode tetkiklerd~ buluo 
duğunu ve Parti Müf ettişiınjz Pro 
fesör Hasan Reşit Tankutla Lera 
ber Hataya gidec klerini yazm ıtı 
Profesörler dün akşam şeh•imiz iea 
Hataya harr ket ttmişlerdir. 
Profesörler dönüşte Adana Hr ke' 
de birkaç konferans vereceklerdır. 

Yeni sigaralar 
Haber aldıtımıza göre, lnhi 1ar 

lar idaresi çeşit sigaralarının yir 
beşlik paketlerini de piyasaya çıka 
maya karar v•rmiştir. lobisarlar i 
resi Bayan ve Ham.neli sigarı.lan 
nı piyasadan kaldırarak yerine I' 
!incik admda bir sigara çı ar1cık 
tar , 

ltalyaya iki mılyon kilo 
pamuk gönderiyoruz 

Ôtrenditimize gör~ hijküme 
miz, ltalyaya göndeıitınek üıere · 
milyon kilo p~muğun ihracına mil 
sade etmiıtir. Bu pamuklara mukf 
bil halyadan her türlü manifalu 
'şyası ahnacakttr. 

Ceyhan -
Dün Ceyhan muhabirimizJen 

dıtıınız malumata göre Kadirli 
Ceyhan arası yolunun bir kısam · 
şaatı ta:namlanmışhr, Diter kıs n 
da önümüzdeki sene içinde ikı 
edileceti ümid edilmaktedir. 

İşçi yerlerinde 
fazla çalışma 

Mıntıka iktisat müdür 
ğüne gelen bir tami 

iş kanununun 37 inci matl 
mucibince muayyen müddetlerle 
hşmakla mükellef bulunan iş ye 
de kanunuıı bu maddesinde rö 
ıilen sebepler belirdiji taktirde 
taka ıktisad müdürlüklerinin ıt 
ferine senede 90 gün müddetle 
de üç '4~ fazla çalışına izni tJ 

bilece htk1undaki kanun 
darlara lıt edilmiştir bu k 

Uilfil~ gıbi sebepler 
nizamname ile t 

ün şehrimizde gök yiiıi 
bava hafif rüzgarla idi. En ~ 
gölgede 21 dereceyi bulmUfbr. 
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1 asarruf Haftası 
bu akşam bitiyor 

Btgün büyük bir geçit 
resni yapılacak 

1 
Karıunu ~vv;!lin 12 nci günü baş· 

arnış olrın 0.1urıc · ı Yerli mallar ve 
1'as<rruf h:ıft:ısı bu akşam kapa~-

tnl,~~tadır. Bu münasebetle bugün 
liyük bir geçit resmi yapılacaktır. 

Bu geçit resmine ait programı 
aYtıen aşagıya alıyoruz : 

1 - 12 12 939 d:ı başlayacak 
<ıJ 
~arı 10 cu yerli mallar ve tasarruf 
afıası için A'fan1 şu~emiz Maarif 
~~killiğinin Tebli~ler dergisinde tes 
ıt ettiği 17.12.Y39 pazar günü bir 

ı~çit töreni tertip etmiştir. 

2 - Bu törene ilk, orta ve tek· 
nik tedrisat okullarının iştiraki ka

tiltlaşı1 ... 
• 1 ıı • 

3 - Törene kız, erkek liseleri 
~•kek öğretmen okı1lu ve ticaret o· 
tılu İzcilerile Kız enstitüsü. l ve il 

~c' 
I 1 Ortaokullardan birer grup h\ebe 
1 
e tam teşkilatlı ilkokullar o güne 
~ah~us şekilde iştiı ak edeceklerdir. 

1 'ile belerin ellerinde dövizler bu · 
~nacaktır .. ) 

~ 4 - Okullar tam saat 9.30 da 
~ ~lkevinde l t:r.diler i rıe gösterilen 
~tlcti almış olacaklardır • 

d 5 - Saat 9.40 da Halkevi ban 
~()su önde olduğu halde okullar şu 
'a ile yürüyüşe geçeceklerdir ; 

il) k.. ız lisesi 
b) Kız enstitüsü 
~) Erkek lisesi 

d) Erkek öğretmen okulu 
e) Ticaret okulu 

r) 1 nci ortaokul 

R) il nci ortaokul 

b) İlkokullf4r 
~ 6 - Taşköp· ü, A~idin Paşa ve 
sfaıt yol takip edılerek Atatürk 
~tkına gidilecektir. 

·~I" 7 - Saat tam 10.3? ~a .. Anıta 
. ·tıkler konulacak ve ıstıklal mar-
ılc törene başlanmı~ olacaktır. 
f 8 - İstiklal marşını müteakip 
1"nm önemi hakkında bir söylev 

'cr·ı 1 ecektir. Buı.u müteak:p bando 
'tllıburiyet mırşını çalacak ve tö · 
~c son verifecektir. 

ı~ 9 - Törenin idaresi Tasarruf 
~,ı;lllllu başkanı sıfatil~ Ticaret o
~Uk .. ınüdürü NarJir Arat, öğretmen 
~G.:u E.rdem ve başkomiser Avni 

<u"c . . '' aıttır. 

~ lQ - Hav.ı yağmurlu olduğu 
'kıı~a'l:am yağmur yağmakta ise) 
dırd · .. · 1 k ı, y e geçıt torenı y~pı mıyaca · 

~ . alnız hazırlanan çelenkler ban· 
ı •le götürülüp Anıta konulacak· 

1 

~İ~jl 1 -- Disiplin ve intizamın te
l Enıniyet müdür~üğüae aittir, 

~t 2 - Bu program davetiye ye· 
41/~İtndir. Ayrıca davetiye gön

ll"ııy,cektir. 

Türksözü 17 Kanunuevvel 939 

f DlYıınıy©1 h©\lb>~ırD~ırö j/ 
Lı--.~--------
Ciyanonun beyanatı 
. 
Italyan hariciye nazırı" Roma -
Berlin mihveri bakidir" diyor 

Roma : 16 (Radyo) - Kont Ci 
yano bugün mecliste beklenen nut
kunu söylemiştir. Ciyanonun esas fik 
rine göre, vaziyet bugünkü şekilde 

kaldıkça İtalya siyasetinde değişiklik 
yapmıya aktır. Ciyano İtalyan • İs 
paoyol silah arkadaşlığından ve ara 
daki samimiyetten bahsetmiş\ir. Ci 

yano Roma - Berlin mihverinin ye · 
ni kurulacak Avrupa siyaseti içindt: 
çalıştığını tebarüz ettirmiştir. 

Ciyano, Fransa ve lngiltert" ile 
görüşmelerden bahsetmiş ve İtalya
nın sulhu korumak için yaptığı ğay 
retleri anlatmıştır nazır İtalyanın hiç 
olmazsa harbi mevzii şekilde bırak 
mağa çalıştığını kaydetmiştir. 

Ciyano, "İtalya - Almanya pak. 
tı bakidir. 

Vt'- milant paktın1 dayanmakta 
dır., Cümlesinden sonra Türk · lta.I 
yan münasebatının iyiliğini izah et · 
miştir. 

Kont sözlerini, ltalyanın daima 
sulh istediği ve haklarını heran mü. 
daf aaya hazır ve kadır oldıı~u cüm 
lelerile bitirmiştir 

Paraziti kesen bir alet 
icad edildi 

İzmir : 16 (H11susi) - lzn•İrde 

lhtikar)a mücadele 
Hükumet icab eden karar· 
nameleri neşredebHecek 

fstanbul : 16 (Hususi) - İhtikar 
la müca<l«-le elmı-k üzere hükumetin 
ve BeleJiyenirı elinde gayet ıııahdud 
salahiyetli lı i - brarname vardır. Bu 
karaın.mıe ihtıyaca tekabül edecek 
kıymet ve mahiyette değildir. 

Mt:vsuk olarak haber aldığımıza 
güre1hükümete fevkalade salahiyet 

i verilmek üzere Lu hafta içinde Büyük· 
Millet M clisinde bir kanun liiyihası 

müzakere edılecektir. lhtikarla müca 
dele için hüküm tin alacağı salahiyet 
ıizerine Heyeti Vekile icap eden ka 
rarnameleri çık ıra bilecektir. Bu ka
arnamel.:rle hükümet de vilayetlere, 
Belediyelere salahiyet verecek ve ge 

Cek havacıyı zaruriye gerek diğer gi 
yectk eşyası etrafında gayet sıkı mü 
cadele yapa·~ak tır Lu mevzu etra 
fında ticaret vekaldi tetkiklerini ta 

maml amıştır. 
Di~er taraftr.n evvelki gün bü

yük milletler meclisinde mevzubahis 
olan pazarlıksız satış k"nununurı tat 
bikı1tın-:fa görülen aksak'ıkların tas 
hihi de bu yeni kanun layihasına ko 
nacaktır. 

:, Usman O ral adında bir genç, 
antiparazit bir 5 et icad etmiş, keş· 
fini tescil ettirmek için alakadar 
makaml.ıra müracaat eylemiştır. Bu 
alet Ankara i tasyonu orta dalga 
Avrupı radyo merkezlerinin sesini 
yüzde yüz pJrazitsiz hale getirmek· 
te çok net ve gürültüsüz İşittirmek · 

te imiş. 

Çanakkalcde hava taarru 
j zundan kar~nma tecrübesi 

Galatasaray Yugoslav 
takımını mağlup etti 

İstanbu ' : 16 (Hususi) _:_ Bg~n 
lstanbulda Gılatasaray futbol takı · 
miyle Yııgoslavya takımı arasında 

yapılan maçı 1 - O Galatasaray ka 
zanmıştır. 

Ankara yerli mallar sergisi 

Ankara : !6 (Husu<>i) - Anka 
ra yerli mallar sergisini bugüne ka 
dar gezenler 9000 gişiyi bulmuştur 
sergi çok güzel olmuştur. 

Polonya kabinesi içtimaı 

Paris : 16 (Radyo) - Polonya 
kabinesi F ransada Ancels şehrinde 
toplanmıştır. 

Ankara·: 16 (Hususi) - Aldı 

ğı rn mallı nat.ı göre, din gece Ç3 
nakkale<l· hava taarruzundan korun 
ına tecrübeleri yapılmıştır şehirde 

bütün ışıklar söndürülmüştür tecrü 
be muvaff akiyetle neticelenmiştir. 

Meşhur l\lrnan iktisatcısı 
Almanya va'lİyetini fena 

goruyor 

Londra : 16 (Radyo) - Meşhur 

Alman iktisatcılarından Bay Hel· 
jozef vino bir Alman gazPtesinde 
yaz lığı makalede mültrfiklerin ablo 
ka tedbirinin Almanyayı müdhiş za 
rara sokduğu.ıu uzun boylu kaydet 
mekt~dir. 

Bulgar - lspanyol 
ticaret görüşmeleri 

Madrid ; 16 (Radyo) Yakın 
da Bulgar - lspanyol ticard ko 
nuşmalarına başlanacaktır, 

Madridde yapılacak müzakere 
!erde bulunmak üzere :bir heyet 
Sofyadan luraya gtlt>cektir. 

fsparlada yer sarsıntısı 

Isparta : 16 (AA.) - Dün ge
ce İspartada hafif b' r yer sarsıntısı 
olmuştur. Hasar yoktur. 

Çemberlaynin Fransada 
cepheyi teftişi 

Paris : 16 (Radyo} - Çt-mber· 
Jayn bugün Londradan tayyare ile 
umumi k~rargaha gelmiştir. Başve· 
kile bir askeri filo refakat etmekte 
idi. lngiliz Başvekili bir kaç gün bu 
rada kalacaktır. 

Royter muhabirinin notuna gö. 
re, Ç~mberayn bu seyahat'nde ıem 
siyesini almamıştır. 

Alman - Macar iktisadi 
müzakerelerine başlanıyor 

Budapeşte : 16 (Radyo) - Al· 
man iktisad dairesi Reisi Budııpeş· 
teye gelmiştir. Alman - Macar ti 
caret görüşmelerine başlanmıştır. 

Bu müzakerelerde, A1manyamn 
Macaristana olan ihracatının arttı· 

rılması üzerinde ve Macar parasının 
Alman markına uydurulmasına ça 
lışılacaktır. 

Ceyhand'l ihtikar 
1 ------

Avrupa harbimi 
amil, Yoksa 

ihtikarmı var? 

Ceyhan : 16 - Şu son günlerde 
gerek havayici zaruriye ve gerekse 
melLus:ıt ve diğer ticari emtia 
fiyatlarıııda birJenbire yükseliş gö. 
ze çarbm:ıktadır, hem-:ıe nasıl? 

Bir hafta on gün evvellisi kilo
su - 15 - kuruşa alınan her han 
gi bir şey'i bugün - 25 - kuruş
dan aşağı alamJZsınız. Mesela: 

Bir mağazaya gidiniz ve eliniz
deki küçük cd.ı elek tı i k fen erini 
göstererek pili tükendi~ini ve yeni 

sini almak istediğinizi söyleyiniz. Ma
ğaza müstahdemleri. 

- Verelim efendim, emrediniz. 
"Der, fiyatını rnrarsanız - 25 -
kuıuş. 

- Yahu dıı ha bir kaç gün evvel 
bunları her yerde - 15 - kuruşa a 
lıyorduk, ne ol lu böyle birden bire 
pahalandı? 

-E fendim malum ya, bu piller 
avrupadan geli) ordu . Şimdi gelmez 
oldu ve bu yüzden pahalandı ne 
yapalım. 

Geçiniz bir bakkala: kuru üzüm 
veyahut pirinç alacak olunuz.. mu · 
hakkak beher kiloda 7,S - 10 ku 

ıuş fark vardır: Keza manifaturacıya 
gidip bir elhioıtlik isteyiniz. derhal 
kondururlar. 

- Gerisi altıncı sahifede -

< --· · ~~ 



Maarif meseleleri 

Orta tedrisatta 
kanao.t notları 

Ve sömestr tatili 

Ankara : K. Evve ı 

Maarif vekilliği orta okul ve 
liselerde talebeye verilecek ka -
naat notları hakkında okul ida
relerine yeni bazı malumat göndermiş -
tir. Bu malümata göre; müzakere, ya
zılı yokfama ve vazifeler karşılığı ola' 
rak verılen notlar kanaat notu devre
sinin birinci, ikinci' üçüncü ayında ve
rildiğine göre, kendiliklerine mahsus 
bulunan üç dar sütunun birinci, ikinci 
veya üçüncüsüne yazılacaktır. 

Bu cetveldeki bitirme yerleri mut
laka doldurulacak değildir. Ancak der
sine göre ve imkan nisbetinde verile
bilen notlar, verildikleri madde ve za
mana göre, ait olduklan yerlere yazı
lacaktır. Bir talebeye, bir ay içinde, 

bu -~1addelerden biri için iki veya üç 
not verilmişse talebenin çalışma veya 
muvaff akı ye tindeki seyri açık olarak 
göstermek üzere bunlar o aya ait sü· 
tuna ayrı apı ya7.1lacoklır. 

Bir ders yılı içinde al ılmış olan 
yazılı yok lama kag-ıtları ü zerlerinde 
dı~erlerıni tesbit eden notlar bulıındu
ğu halde, müteakıp ders yılı başına 

kadar muallim tarafından saklanacak 
tır. Kanaat n0ıu \erılirken, bir lale 
btnın o kanaat notu devresinde mü
zakereleı d ! ve yazılı yoklamalarda 
aldıgı notlar dikkate alınmalıdır. Ev· 
velce yapılan vazifeler, huwsi şar~
lar dahilırıde, lıaııı !andığından bunlar 
ıçın verılmiş olan notlar, ancak lale
benın um:.;ıni değ'erıne uygun ~eldik
lcı i taktirde kanaal notuna tam ~ıy

metleri} le müessir olabilıı ler. 

KJn<ıat nclu talebenin, bir kana
at notu devresınde kazandıgt notla
rın basıl b!r ortalanrnsı olmamakla 
beraber, onlara istınat etmelı. \'C on
laıla ltabiıi rzalı olm ılıdır. Bütün not
ları fena olfln veya müzakt>ı e ve ya· 
zıl• yoklama nottan çok fena olduğll 

halde yalnız notları İ) ı olan bir ta
lebeyt- iyi bir kanaat notu kabıli izah 
olınıyacağı gibi bütün nollaıı iyi olan 
bır talebeye verilecek fena bir kana
at notııda kabilı izah değıldir. 

Ôgı etmenler, vekaletin bu işarı· 
na göre hareket edeceklerdır. 

Okullard a s ömes tr tatl ll 

Okullarda yapıl~cak sömestr ta
ttli etrafında Maarıf Vekilliği letkik
lercıe bulunmaktadır. Ôg·rendiğimize 
göre sömestr tatili bu yıl şubat ayın· 

da ve asgari bir hafta olmah. üzere 
verilecektir. Sömestr 1 c.1lilinia şu bat ta 
yapılması tedıisatın tam ortasına ras
laınası esasına istınae etm ekt ed ı ı . 

Buna ait emir pt:k yakında alakadar 
lara bildirecekdir. ~ömestr tatilinde 
öğretmenler şehitler dahilinde seya
hatler · ertip edecek leıdir. 

İngiliz hava kuvve tleri 
başkumandanının teftişi 

Londra : 16 (Radyu) - lngiliz 

hava kuvvetleri başkum1n_danı Eran 

sadaki hav-i kuvvetlerini teftiş ede 
rek avdet: etmiştir. 

Majino hattında yeni yapılan tahkimat 
Müttef ik mütehass ı ~la- Üç ayda yeniden 16,500,000 metre 

nnın kat'i olara k te min 
etti k lerine göre , Majino 
ha ttı artık, hiç b ir suret
le , hiç bir k uv vetin g eçe
miyeceği bir hat halini 
al mıştır. 

murabbaında telörgü döşendi 

olmak üzere ·r elörgüler hariç 
100 milvon demir kullanıldı 

11 1J11111cı /Jm1111 tarılıli 

·· Parı ."ıuar ,. c!iı::etr~11ırlr11: 

'' G eçcn ~UnkU makalemizde 

;\1ajiııa hattıım2ın harlıin 

ba~langıcmdanbl'l'i ~İmale do;ru 'c 
YuJalarda ilerilcmiş oldugunu Ye pra
tik olarak ikinci bır hatla takviye 

edilmiş \ıulundugunu yaznıı~tık . 
BugUn ordumu2un lıu muddL·\. 

zal'fında b.:ı~ardıgı mUdhi~ ,·c muaz· 

zam m uda Faa tcsi~atın ı gcish-n·n lıir 

takım acledleri ögrenrni~ lıulunuyo· 
ruz. Tckni,;_,·cnlcrin kati surette le· 

min eHiginc gÖl'l'. Majino haUı artık 
hiç bir .suretle geçilmez bir hale gel
miştir . 

Konuşan adedler 
K ıtalanmız harbin lıa~ladıgı glln 

den beri .'ani ·'Uz gUn içinde 
Hi,:)(10,IJÜCl metre murnhhaında tcli>rgll 

dö~emiştiı· . Bu adedi biraz izah 
edelim : Eğer bu . kırk santimdrt: 

gcnişliginde tek bir hat olsa.' ılı -W.ll()O 
kilometrelik bir mesarl',\ i . ·'ani dun
yayı (elörgU ile çevir·d>ilirdi. Bu mu· 
azznnı manialar sclıckesini topra;;a 

teslıit için 1 milyon knzık \ t• fi.> hin 

ton tel knllanılmıstır . 
Eyluldcnbl·ri ,\'apılan sipl·rluden 

-l.:illO.Üll!I metre;: rııurnlılıaı tcıprak c,ı· 

karılmı~tır . Normal lıu.) uklul,te , " 
~(Hl kilonrclrelik bir k.ınal :ıçnıak iı,:in ı 

dt• ancak lıu kadnr toprnk çıkar nıak 

lazımclıı· . 

A.' ni zamanda ;:. npıl:ın n· kulla
nılan betonun miktarı İse 701J.l11J(1 
metre nıurnlılıaıclır. Bu kadar bdonla 

lıir ıııcfrt! ·' Uksckli;indc . bir mL·tr·e ı 
kalııılıgında 'j(lll l<ilorlll ll'L• tı:wrıluı.nııı

da \ıir di,·ar ;:. apılalıiliı·ıli. 

Yeni yapılan hu tnhkirııat ic, i11 

kullanılan demiı· mild.an - TdiirgU 

hariç - ıoıı ıııilyon kılodnı• 

Üç ay İçinde 
F ilhakika. lıu ackdlcr nt· 

muazzam olursa olsun 
l\lajino hattı için ı;arfcdilcıı 

kaılnr 

l..ıiuat 

malzc-

meyi hulmasınn imkan .'oktur . .t\o;;ı] 

hattın in~ası iı,;in 1:? milyon 
murahhaı toprak knzılmı ... bir 

milyorl metre murablıaı lıeton 

mı.:tre 

lıuçuk 

ti Ukul-
mll~tu. Yalnız ~ura ... ını nazarı Jikkate 
almak lazrnıclıı· ki, asıl hattın inşası 

altı sı.:nedc ıııumkuıı oldugu halde 
yukarıda yapıldığından baho;ctligimiz 

ila,·e fohkimat ancak Uç a.v gilıi kl.sa 

bir müddet zarfında meydana geti

rilmişlir. Mamafih lnı :da yapılacak 

tahkimat planının kuçuk hir }u .. nıım 

te,.kil elnıek h-dir. 

Çalışma devam ediyor 

C ~phedeki k.ıtalanını;r, muhlel i f 

ışleı·le gecelı . gUnıluzlll 1,alı~· 
maga devam ediyor. Bilha<>sa yolların 

iyi bir halde;: muhafazası için lıtıyUk 
ilinalar sadolunmaktadır. Gerek bh
şidat e.,nasrnda . gerek~c sonradan 

lııı yollar ıı...tundL·n geçcn on binlerce 

agır kamyon. lop . tank Ye .. aircyt' 
rağmen askeri yollarımız mUkcmm~l 

biı• surette kalmak.tadır . Yolun mo· 
dem lıir harpte en nıuhinı silahlardan 

birİ'iİ oldu~u nazarı itil•ara alınacak 
olursa askl·ı•lt:rimizirı bu husu~taki 

hııyuk muyaffokı.) eti lll rne.' dana 
çıkar ... 

Cenevrenin kararı us
yaya bildirildi 

Cenevre : 1 G (Radyo) - MiL 

letler Ceıniyetı umumi katibi bugün 

Rusyanın Milletler Cemıyeti azalı· 

ğından çıkaıılması hakkındaki kara 

rı Sovye~ hükumetine teblig etmiş
tir . 

Alınan haberlere göre Finlandi· 

ya mathuatı bu kararı alkış l amakta 

ve İsveçin Cenevrede gösterdiği ha 

reketi ise doğru bulmamaktadır. 

GÜNÜN sıvası MESELELER ETRAFINOA 

Mütecavizin tarlfi 
3 Temmuz 1933 senesinde Fınlandiy.ı ve diğer baz.ı devletler ik So\-. 

yet 1-{uya aıasında zuhur ede.:ek bir ıhtilafta nıütecnviz devletin tarifi olmak 
üzere ş~ esas kabul ed ridi : 

''Bir devletın diğer devlete harp ilfın etmesi; bir devletin hatta harp 
ilan etmeksizin müsellah kuvvetler ile diger bir devlet arazısinin istila olun 
ması; bir devletin denız, hava ve kara kuv.,,etleri tarafından - hatta harp 
ilan olunmab:ızın -diğer bir de\'letin arazısine, tayyarelerıne, harp gemılerı
ne tecavüz vukubulması ; her hangi bir toprak üzerinde teşekkül eden silah
lı çeteler tarafından bir devlet.! yapılan taarru7.Un dığer bir devlet tarafın
dan himaye olunması ...• ~ 

Esasen Mrlletler Cemiyetince bu şekilde formüle edilmiş olan ·• faar· 
ruzun Tarifi,, Sovyet Rusyanın o zaman hariciye komiseri olan Lıtvinof ta
rafından telkin olunmuştu. Ayni zamanda bu husustaki mukavelenarııede 
taarruz içın hiç bir devletin siyas;, iktısttdi, asker! mahiyette hiç bir ımız e
ret de ileri süremiyeceği tesbit olunmuştu. 

İşte Şımdı Mılletler Cemiyetınde Rusyad ı:-ı şikayet eden Finlandiya bey 
nelmilel bir muk::ıvele ın'lhıyeti olıın ve esasında Sovyellerin teşebbüsü ile ~ 

.'ı·ıl r· ı. ı ıı.ı it:·, • ı ı'ı • .. n lf!;ıı! ı;; ınır eiiyor. 

J Alman gemisiriıı 
mühleti bitti 

- rli rınci sa hifede n artan 
giliz gemisi ile harp cdecegini ,,oı 

lemi-,tir. Geminin tav\'are,i har~ 

bir , haldedir. Tekneni;1 ·su kesinıİ11' 
yakın bir kısmı oldukça içeri çi? 
mU':'tUr. 

j,1 
BugUn bir Alman petrol geJll 

(i()O,tıOO teneke petrolla limanda'! ::ı!, 
rılnı ı ştır. Bu kL>minjn G raf Fon ~pe 
petrol n:r mck için yard ımda bııluıııı' 
cağı eöylenmektedı r. .

1
, 

Gemideki lne:iliz esirleri sah1 

çıkarılm ı ş ve İngiliz konsoloshane~İJ.1 
tesl im edilmiştir. t· 

Graf Fon Şpenin limanı terke 

mesi heran beklenmektedir. 

Monte:vid eo : 16 (Rad yo) - Gr' 
Şpe etrafındaki İngi l iz gemi leri yı· 
nına bir de Fransız k ruvazörü gotl 
de rilmişti r . 

1 
Graf Fon Şpeye ve rilen miihle 

bu gece bitmektedir. G emi kaçafll
8 

dığı takdirde İngil iz gemile ri ile f>. 
n~an gemisi arasında şiddetli bir 

111 

harebe olacaktır. 

Fin başvekilinİJ'J 
Molotof a hitabı 

- Birinci sahifeden artan -
kel madenleri merktzi olan Kalııİ~ı.I 
yi işğal etmıştir. Ve Nor\'eÇ hudli 
yaklaşmıştır. e 

rıı1lcındıya k ıyn:ıklnrından \eri ı 
hahcrlcrde ise, Sovyet hucumıar 11

0 
cenup ve şimal cephelerinde ıarde 
dıği Sovyetlerin bıı- çok tanklarıll111 

rap f))duğu ve beş tankında ele 
çirildiği ve avnca So\'ue•lerden 

- J 1 1 
tank ıle bir çok harp ınalzeıne!i ıı 

mühimmat alındığı Fın tayyareler' 
düşman kuv\'etlerini bombaı dın1811 
tiğıni bildirmek ledır. 
lngılte•enin Fıniandıyaya yaracB 

yardımlar mahdud değil .... ıııı 
Londıa : 16 (Radyo) - I"' 

malumata göre, İngılterenin fınlaıı ır 
\'e ya yapacağı yardımlar tayvare 111 

maskesine inhisar etmiyece~ı gibi 

rlud da değıldir. d (il 
Amerıkanıo Fınlandıyaya yar ;ı11 

Vaşin~ton : 16 (Radyo) - 11
1 

rika Kızılhcıç teşkilatı FınJandiY~;r ı 
y~rdım olmak üzere 250,000 d0 

sis clmi~tir. oıb 
Loodra 16 (Radyo) -: Go' 

sahi linde n açılan Fin ateş i ıl e t ıı'l ı 
- b8 

kı ad lı bır S ovyet to rpıdosu 

tır. b~: 
fil 

H elsinki 16 (Radyo) - ·~,ıı) 
veki li radyoda doğrudan do t b' 
Mo lotofa hitap etmiş ve SovYeş ,e 
reketlerinin sakatlığın ı anlat~~}'sd 
şöyle demiştir : Mo lo tof l DtJ j(So'' 
bir te k Fınl andiyalı ka lınc 1 Y8 

Finler sizinle çarpışacaktır . 

ç 
le 

~· 

d 



Sansür 

Ln arple beraber sansür de 
ar-ıJ gelir. Bugün yabancı gaze. 

telrriode yeri boş kaımı.ş 

Yaıılar, resimler görüyoruz. Bu boş 
Yerlere bazı gazetelerde küçük bir 
ltıak::ıs resmi orturtuyorlar: Sansü· 
t'' Uıı acıtmıyan eli burasını kesmiş 
~0Parmış. Çünkü buna o memleke
tırı umumi menfaati icabı lüzum var· 
dır. 

Sansür konulan memleketlerde 
aYrıı el en hususi mektupları bile a. 1 

~~· Posta ile gönderilen gazete· 
trırı arasını muayene eder ve lüzum 
~Ördüğünü göndermez, lt.h.um gÖr· 

TETKiKLER 

Yüz yıl evvel Finlandiya 
Eski bir coµraf.) n kamusunda Finlandiya hnkkında şu yn:ı:ılar okunmakta 

clıı·. Finliler bu.) uk Lnbnl:ırının vnsiyetll·r:nc göre yaşıyan k;mselerclir. 
B.ı memleket ,·ahsilerlc meskün lrnrnnlık scın:ılıdır. Finliler çoban değildirler 

> 

onlar orm:ınlardn ,-nlı ... i hav,·anlnı·ı bilha~ ... a kostor nvlnrlar göl \'e ırmak ke . . 
narlarında balık tutarlar fakat iıu·1Iarı ticaret için degil. yalınız giymek \'e 
yemek için ynparlnr onlnr I fomcrin knhraınnnlnrı gibi fakat bir Parisli gibi 
gunde Uç tlcfo .'emek .) erler uzun salkım snknllıdırlnr geni>' p:ıntolunlu kirli 
a\•akkablnı·ı sert n~nç knbııklnrındandır. kadınlnrının boynundu parlak lıon 
c~klar gör<lukleri ~aman onları ı,:ok sc,·crlcr. 

Bu ,·azılnrın tarihi JS41 dir. 
· Tam. bir nsırda Finliler bilhassa fcragatlı ınUnC\'Verclrinin snycsinde dun}' 

mn en medeni bir milleri olmu1l:ur. Üzerlerine dunyanın butun hayranlık ve 
muhnbbetini celp etmişlerdir şimalde geçen hadiseler, csn !arı Turk olan 
bu kuı:;uk milletin nasıl bir millet olduğunu gö .. tcrıne,\ c, kafidir. 

Bir Spor Tenkidine veıilen Cevap 
düğünü, gönderene iade eder. J 

Sansür mektuplarda, gazetelerdt' Ki •• ı • v ı d 
ile arar, neye mani olmak ister ve up erın çoga masın a 

11'Yc müsaad~ etmez? 

~ Sansür, denebilir ki, casuslara için zarar olsun ? ~rşı en kuvvetli: silahlardan biridir n . ·' 

.. r rrıemlekete haı ple beraber san 
~'Ün gelmesi de belki, yine harple 
Dtraber casusların ortaya çıkması, 

aha dorğrusu, gizliden gizliye bir 
t· ~İkrop gibi yapışmaya başlaması· 

\lir. 

J Sansürün, gözettiği başlıca iki nokta 
~iltdır: 

Bırincisi. düşmanın işine yarıya 
tak malumatın dışarı çıkmasına 
lııaııi olmak; ikincisi ve en mühim 
llıı, rn<'ınlı>ket dahilinde çalışan ca 
'usıarııı faaliyetim ortaya çıkarmak. 

Şüphesiz ki, casuslar, emrinde 
hlıştıkları hükumetlere, bulundukları 
'ıtıleket hakkıııdaki işe yarar malu 
~atı göndermekte postadan müm
~ Urı olduğu kadar istifadeye çalışa· 
aklardır , 
k Muhaberelerinde şif re kullan· 
~ ları içın pek ele geçmek ihtıma· 
r'Uıak da görrbilirıcr. Fakat bu 
tclerı halledıp casusları ele ge· 
11ttck de ancak mektupları birer 
ter en ince surette muayeneden 
tçirrnekle münık~ndür. 
hı Bunun için, sansür dairelerinde, 

karda zikrettiğimiz iki maksatla 

1'Pılan kontroller için ayrı ayrı birer 
:be vardır. Bunlardan bir kısmı ev
t:la diğerleri taraf mdan açılan ve 

~ Phcti görülen mektupları vesair 
•aı~ 

atı muayyen usullerle sıkı bir 
11tıtrole tabi tutar. 

Bu arada evvelce keşfedilmiş 
~;eterle bu yazıların okunmasına 
tıılşıJır. Bu mümkün olmazsa şüphe 
~c Zail olmamıştır, Bunu keşfede

Ycni tetkiklere başlaııır. 

Bundan başka, bir sansür dairc·
ttıdc her iki kısmın ayrı ayrı şube. 
~ 11 vardır. Mesela ticari mektuplar 
;. 

1csrni müesseselerin mektupları 
t~ı' hhsi mektuplarla ayrı ayrı dai 

tr - -.. rrıeşgul olur. Buralardaki me
'4tl 

' ıtr ayrı ayrı ihtisaslara ayrıl 
ıtır, 

~ Sansürü bir de sivil ve askeri 
~tak ikiye ayırmok mümkündiir. 
'lıi Pbcsiz ki askeri sansürün ehem· 
t:~ti daha büyük ve teşkilatı daha 

ıştir. Bugün lngiltere askeri san· 

Adana sporu, Adanalılarda ve Adana sporcularında 
görülen spor terbiyesi içinde inkişafa müstahaktır 

Galatasaray - Milli Mensucat 
Spor kulüplerinin karşılaşmasından 
bazi lstanbul gautelerinde sayın 

Adana halkında ve sporcularında 
müşahede eylediğim yüksek spor 
terbiyesinden ~ükranla balıseyle 
n iştim. 

O yazımda, yalnız günlük spor 
havadısinden bahsile kalsaydım, bu· 
gün, bu satırları yazmak lüzum ve 
zaıuretini hissetmiyebilirdim. 

Bütiin vatandaşların bu vadide 
ki kanaıtt ve düşiiııcrlerine saınımi 
bir hüımet duymamak tiden gelme
diği gibi, gördüğümüz noksanlıkları 
tebarüz ettirmf'kte de zarar değil 
bilakis büyiik faideler vardır; ye· 
ter ki her ş~yden evvel his ve ka
naatlerimizi samimiyet terazisiyle 
ölçelim. 

16 Birincikanun tarihli ''Türk 
Sözü,, ünde, "Adanadaki spor,. baş· 
lığını taşıyan yazıyı çok dikkatle ve 
defaatle okudum; kelimeler üzerin· 
de durmak suretile ilgilendim. Seyın 
muharririn dediği gibi kelime oyu· 
nu yapmıyarak - fakat mantıkı el· 
den bırakmamak şartiyle - mev· 
cudiyetini iddia ettıkleri marazı ve 
gösterdikleri çareleri tetkik edelim: 

Beden Terbiyesi Direktörlükleri 
teşekküliinden sonra her yerde ol· 
duğu gibi, klüp adedinin artması 

mevcud ve st1yısı mahdut olan bir 

sür teş:Cilatında 3050 kişi çalış· 

maktadır. Bunların bir kısmı idare 
amirleridir. Büyük bir kısmı ise mu
ayene ve kontrol memurlarıdır. 

lngilterede sansür teşkilatının 
çok büyük muvaffakiyetlere amil 
olduğu görülmektedir. Harbin ilk 
iki buçuk ayı zaı fındaki mesaisi ile 
sansür, , Almanya ya mal götüren 
birçok ecnebi gemisinin müsadt>resi 
hususunda, evvelden verdiği malu- \ 
matla büyük bır yardımcı olmuştur. 

kaç oyuncunun artan kulüplere tak
simi neticesi olarak eski kadroların 
zafa uğradığı ve daha doğru"u 
uğratıldığı ve bu yüzden maçların 
eski heyecan ve alakadar adedini 
kaybf'ttiği iddia edilmektedir. 

Evet, düne nazaran bugün, ku 
lüp sayısı artmıştır. Belki daha da 
artacak ve mevcut elemanlar daha 
çok serpilmiş ve kulüpler zafa uğ 
ramış bulunacaktır. Fak:ıt; unutma
malıyız ki, memleket ve gençlik da· 
valarında bugünden ziyade yarını 
diışünmek ve "bugün,, Ü, "yarın,, 

için temel malzemesi olarak kullan
mak feragatini göstermek lazımdır. 

Bir kaç sene evveline gelinciye 
kadar fstanbulda bile ancak iki üç 
klüp ismi işitilirdi. Ve füdbol me 
raklısı gençlerde hu ikı üç klübün 
kadrolarına göre elde tutlılur, fazla 
sporcu yetiştirilmesi ihmal edilirdi. 
Fenerbahçenin yıllarca şampiyonlu· 
ğu elde tutmasının amili aceba çok 

oluşunda mı yoksa rakipsiz bulunu· 
şunda mı, idi ? Hugün göıüyoruz ki 
lstanbulda kulüp sayısı altmışa ya
kındır. Eskiden merkezi hükumet 
ve nüfusu bugünkünün bir kaç mis 
li fazla olan fstanbul bugün daha 
az nüfusuna rağmen klüp adedini 
yirmi misli artırmağa muvaffak ol· 
muş ise bunun sebep ve hikmetini 
bu bir kaç klübün yetiştirdiği ele· 
manların serpilip yayılmasında ve 
gençliğin klüplere intisapda alaka 
gkstermelcrinde aramak icabeder. 

Bugün Adana 80,000 nüfuslu 
bir şehirdir. Mevcut behğr klüp 
sayısına ,.n az on biner kişi isabet 
etmektedir. On bin nüfuslu şehirler
de bile iki, üç klüp bulunduğuna 

nazaran seksen bin nüfuslu Adanaya 
yedi ktübü fazla görmek bilmem 
ne dereceye kadar doğru olabilir? 

Spor kalkınmasında yegane ga
ye, bugün gençliğin ~por kabiliyet· 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO DIFüZ1YON 
POST AL ARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

IIcr gUn yalnız kısa dalga 31. 7 
m. D4G5 kel postmnızla neşredilmek
te olan Y abnncı dillerde Haberler 
saatleri aşağıda gönsterilmi~tir. 

lranca Saat 13.00 ve 1 ,4;; de 

Arnpça ,, 13,13 ve 19,-13 de 

Fransız<'a ,. 13,45 ve 20.l;j ae 

P A Z AR - 17 / 12 / 939 

12.30 Program ve Memleket Sa
at Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
betleri 

12.50 Türk Müziği : Büyük Fasıl 
Heyetinden Karışık Program. 

Çalanlar : Hitkkı Derman. Şerif 
İçli, Hasan Gür, Hamdi Toköy, Züh
tü Bardakoglu, Basri Üfleı, izzettin 
Ôkte. 

Okuyanlar : Müzeyyen, Mefharet 
Safiye, Semahat, Melek Tokgoz, Mus· 
ta fa, Celiil f ahsin. 

13.30/14.00Müzik (Küçük Orkesı 
Şef : Necip Aşkın) 

18.00 Program 

18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 
ve Meteoroloji Haberleri 

18 25 Müzik ( Radyo Caz Oıkest· 
rası) 

19.00 Çocuk S:ıati 
19 30 Türk i'J!Üzığı 

Çalanlar : Vecıhe, Reşat Erer 
Fahire Fcrsan, Refık Fersan· 

20.15 Türk Müziği : Halk Tür
küleri ( lnebolulu Sarı Recep tarafın· 
dan ı 

20.30 Konuşma ( Onuncu Tasar· 
ruf ve Yerlı Mc1llar Haftası münasibe .. 
tile (Uhıs,ıl Ekonomi \ 'e Arttırma 

Kurumu namına Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili Nazmı Topcuoğlu tarafından) 

20.45 Türk müziği (Fasıl Heyeti) 
21.30 Müzık Oda Müzigı - yay· 

lı Sazlar Kuarteli. 
Birincı Keman : Licco Aınar 
lkin<:i Keman : Enver Kapelman 
Viyola : izzet Albayrak 
Çello : Mesut Cemil 
L. Van Bcethoven'den : Kuar· 

tel op. 18, No 2, Sol majör 
22.00 Memleket Saat ayarı, \C 

Ajans Haberleri, Zira&t Haberleri. 

22.15 Ajans Spcr Servisi 

22.25 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.1.5 - 23.30 Yarınki Pragram, 

ve Kııpanış. 

!erini inkişaf ettirmek olduğuna gö· 
re, bu, 8 adrosundan kuvvetli ele· 
mantarı gıden klüpler yarin daha 
iyilerini yetiştirmek sureti}' le boş· 

' luklarını doldurabilecekleri gibi, kar. 
şılarınında bir, iki rakip yerine, altı 

yedi rakip bulmak sayesinde daha 
iyi ç=tlışmak lüzumunu hissedecekler 
ve nihayet bugün, elimizdeki üç kuv· 
vetli kulüp yerine yarın yedi klüp 
bulacağız ve bir muhtelit takım çı· 
karmak lüzumu halinde bu takımı 

( Gerisi altıncı sahifede ) 



17 Kanunuevvel 993 

Bir spor tenkidine 
verilen cevap 

- Beşinci sahifeden artan -

otuz sporcuya mukabil sek en, dok. 
san spoıcu arasından seçmek ba hti
yarlığına nail olabileceğiz. 

" Memuriyet vadi ile oyuncu 
kandırmak ... ,, keyfiyetine gelince : 
Dünyanın her yeı inde, Lu, böyledir. 
Bekirin Almanyada terfıh edildigini 
bir misal olarak almak istemt-m, Fa 
kat: ht>r klübün iyi elemanlarından 
gerek şahsen ve gerek yetiştirece · 

ği oyuocu bakımından azami randı 
man almak için ku .lreti nisbetinde 
ve g nçliı<.. liyakati derecesinde ter
fıhi neden sakat olsun '? 

fekirdağlı Hüseyne mrmleket· 
te ve Dünya Şampiyonu Yaşara 
İstanbu\da ev verildiğini ve e:nsa
linin terfıh edıl Jiğini gören gençlik 
için bu hareket nasıl b' r teşvik ve 
terğip vesilesi 'ise iyi oyuncuları 
kendi bünyesine almak için klüp 
lerin kendi rekabetine kalkışmaları 
ayni zaviyeden mütaleaya uygun ol 
maz mı? 

Günde elli kuruş kazanan ve spo 
ra kabiliyeti olan diğer bir klüp 
devamlı bir iş l::,u 1ur ve taltif ederse 
bunu gammazlık ve oyun bozanlık 
diye değil, emsali için bir teşvikad 
ve şükranla yad eylemeliyiz. Ve son 
ra unutmamalıyız ki; klüp değiş 
titmek keyfıyeti etrafında lazımge 
len takayyüdat bölgenin mürakalıe 
si altına alınmış bulunuyor. 

Usulü dairesinde kulübü değiş· 
tiren bir genci karekter değiştiri
yor zaviyesinden değil, görgü ve 
bi!gi ile diğer bir gençlik kitlesinin 
yetiştirilm~si gibi milli bir vazife 
almış bulunduğu takımınddn müta 
lea etmek icabeder. 

Vaziyet bu noktadan mülahaza 
olunursa Sayın İslam Şayianın, genç
liğe brekter değiştiriliyor yolunda- ı 
ki endişesiuin yeıinde olmadığı gö 
rülür. 

Naci Kökdemlr 

Ceyhanda bahçeli 
evler inşası işi 

Vakıflar inşaatı projesi de 
hazırlanmış bulunuyor 

Ceyhan : 16 ( Hususi muhabiri 
mizderı} - Ceyhanda istasyon yolu 
üzerinde küçük, zarif bahçeli evler 
inşası teşebbüsüne geçildiğini evvel 
ce bildırmiştirn aldıgı ru malG mata 
göre, bu evlerin kurulacağı arsaların 

istimlak tşleri bitirilmiştir bu evlere 
ait projelerde temamlanmış etmiş 

olduğundan 940 yılı içinde inşaata 
başlanacaktır . 

Ceyhandaki v~kıflar İr.şaatına 

ı:ıit projelerde hazırlanmiştır. Adana 
vakıflar müJürü ve vakıflar mimarı 

dün Ceyhana gelmişlerdir burada in 
şaat yerlerini tetkik etmektedirler. 

Türksözü 

Hava tehlikesine karşı 
nasıl korunacağız ? 

Bu yazımızı takibediniz ! 
Şehrimizde bu gi.ınleıde gece Ve gündüz haqı !Eh\ \,.u; ' ı Cln ~ oıu nıa 

lecıiibeleri yaµıla"ağını y;ızmıştık. Bu çok mühim olan mevzu etrafında bü. 
liin } ur~daşlaı:.ın _ b ı-~gi_ s alııb.i olmalaı ı pek gerekli bulunduğunrlan Seyhan 
Se~erbeı !ık .mudıırluğu rıe şrıjalının buna daır olan son broşürünü (halka 
d.igı.tıl ,ın) bır ddad .ı g.ızctemizde neş ıet:ııeyi faydalı göıdük. Broşiııün be· 
şıncı kısmını bugün aşagıya koyuyoruz. 

v 
Tren hPnÜz yolcularını almağa 

başlamış İse l u tdb..ı irde vaki ola 
cak hava taarruzunda yolcular der · 
bal treni boşaltırhr varsa istesyon 
nğınağma memurlarla hırlikte girnler 
yoksa istesyonun dışınrlaki hendek \ 
fere, ağaç uihleıirıe i ı tica ederler. 1 

Tehlikenirı zail oldu~una gö•r: \ 
Tehlikerlin z:ıil olduğu yi"l e canav.ır, I 
fa!ırıkalar ve lokom3tifler düdükle 1 

rinin üç dakika dev1m cc..len uzun j 
se.siyle ilan e .:lilir. Bıı iş ıı eıi işiten 

halk bulu 1dukları yerlerden der hai \ 
dışm çıkmazlar evlerde ev passif 
koı unma amirinin dışarıda ~ehir 
passif koıunma ar11irioin passif teş 
kiHerlcrle yaptıracağı tetkikattan 
so:ıra passif korunm 1 bölgeleri amir 
ı:klerine ve onlar tarafından da ev 
korunma a nirliı<lerinere yapacagı 
teb 1iğata vakıf olduktan sonra halk 
dışarı çıkar ve nornul hayat av~et 
eder. 

Bombardmarn ıniiteakip passif 
korunnH amirliğince bornbadm:ın 

edilen ınıntakada ydplıraclğı araş

tırma sonundd gdzlanmış mıntaka 

Jarla tahı ip neticesi maili inhidarn 
olan binalar ve pat:amamış bomba 
bulun iuğu ye ler passif korunma 
teşkilleıi11ce derhal filama ve levha 
laı la işaretlenir bu sıra Ja sığınakla 

rından ve ~vi erin Jen çıkan halka 
yaı . ılac:ık tebliğat ta bu gıbi tehlike 
li mıntakalara haber verileceğinden 
halk şehirde gez 1iğı müdJetçe bu 
gibi yerlere uğramamaya mecbur 
kalırsa çok uzaktatı ve hele gazlı 

yerlerde riizgarın aksi istikametin
den sür'atle geçmeği ihmal etme 
melidir 

Alarm gece olursa: Gündüz ya 
pılan tedbirler gece de yapılmakla 
beraber bir de ışık söndürme yapı 
lır. 

Işıkları söndürme 

1 - Bütün binaların dış tenviratı 
yasaktır. ( Cephe tenviratı, Vitrin 
tenviratı, ışıkla reklam' saat kulesi 
tenviratı ve emsali } 

2 [şıkların hıvadan ve yan 
dan görülmesine mani tedbirler 
alınmadıktan sonra bina avlu 
sunda, bahçesinde, üst ve yanlar 
açık her yerde herhangi bir ışık 
yakmak yasaktır. 

3 - Bina dahilinde yanacak 
ışıkların harice sızmaması için pen
cereler, kapılar camlı taras:ılar , 
cemakanlı koridorlar ve bunlar gibi 
bütün menfezler ve açıklıklar itina 

ile maskelen:rler. Aksi takdirde 
böyle yerlerde ışık yakmak yasak 
tır . 

4 - Sokeğa, bahçeye, avluya 
hülasa dışarı açılan kapılara ışık 
geçmez tertibat yapılmadan ~özü 

geçen yerlerde kapının açılması ya 
saktır. Bu gi ıi . hallerde ışıkların ev· 
vela söndürülmesi icapeder. 

5 - Havadan ışık ve alev gös· 
teren her ne"i mutbah fırın, hamam 
bacaları hiç bir ışık biizmesinin dı 
şarı sızmaması için tedbirler alınmış 
sa bu gibi yerlerde ateş yakmak ya 
saktır. 

Sığmağa giriş, sığanıkta su 
retl hareket, sıfiınaktan çıkış 

Hava tehlikesinin ilanından ni 
hayet bt-ş dakika sonraya kadar 
herkesin sığınaklara girmiş olması 
şarttır.:Bu zaman geçtikten sonra 
sığwak amiri gelen!erİ kat'iyen Si 

ğınağa kabu I etmez. 

Sığnağa nnskeler takılı olduğu 

halde girilir. Sığınağa girenler sığı · 

nak koridorunda yere dökülmüş 
kireç kaymaklarına ayaklarını süre· 
rek içeri girerler, sığınak amiri lü· 
zum görürse içeri girenlerin ayak 
tabılarınırı ve hatta elbiselerin dahi 
çıkarılmasını emreder. Bu takdirde 
ayakkabılar kireç kaymağı sandık 

larına, elhiseler de sığınak amirinin 
göstereceği yerlere bırakılır. 

Sığınakla siğara ıçılmez, dola ıılmlZ, 

yüksek S{' sle konuşulmaz, temiz ha 
vayı bozacak hal ve harekette bu· 
lunulmaz sığınakta maskelerin çıka 
J ılmasını sığınak amiri emreder. 
Sığıııaktan çıkış emrini yine sığınak 
amiri veı ir. Bu takdirde her kes 

maskesini takar sükunetle dışarı 

çıkar, dışarıda sığınak amirinin yap 
tığı lebli_?atı tamamı tamamına ta· 
kip ve tatbik ederek yerlerine gı
derler. 

Hava Silahları 

Hava taarıuzları bombardman 
tayyareleriyle ve kabili sevk balon· 
lar la yapılır. 

Bunlar görecekleri işe göre bom 
ba taşır !ar. Yangın bomb"ları bir 
kiloJan beş kiloya kadar 0lur. Şe
hir, kasaba ve köylerle açıkta bu 
!unan canlı hedeflere atılacak bomba 
lar beş kilodan elli ki 1oya kadar 
olanlardır. elH ın ııiyetıi sına! mer
ke2ler!e tesisata (büyük köprüler, 
tabrikalar, tuneller ve mühim teşki 
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Ceyhanda ihtikar 
- Üçüncü sahifeden a•tan -

- Efendim avrupa harbi dola· 
yısiyle kumaşların fiyatı yükseldi. 
Biz pahalı alıyoruz ve sizecle paha· 
lıya vermek mecburiyetinde kalıyo· 

ruz, cevabiyle karşılaşırsınız. 
- Pek ala bunların hFpsi AV· 

rupadan gelmiyor ya ... 
Üdhası var. Çayın ki osu 750 

kuıuş, kahveninki keza bir buçuk 

mis'i artmış, 12,5 ku:uşa alınan bir 
çay fincanı 2U kuruşa, se1:ebini sor 
duğunulda ayni nakarat. Bugüot 
kadar bütün şehrimiz kahvehanele· 
rinde çay ve kahve - 3 - kıııuşa 

iken - 4 - kuruşa satı 1 maktadır· 
Ru halin bi!memki temadi ve tevıı· 

lisi, yarın bu fiyatlaıın do>ha f2ılı 
yükselmiyec. ği ne malum'? 

Avrupadan gelen ve m,.mJekt' 
timiz dahilinde i~tihsal ve imal olıı 
nan ticari emtia vesaiıenirı, son 
günlerdeki fiyat } ükselrr esinin, il~ 

ruf:a harbinin uzamasından doloyııı11 

yoksa mühtekirlerin fırsatı ganinı t 
bildiklerinden mi ileri geliyor ? 

Me - S i 

Adana Klübünde 
müzikli toplanh 

Adana Klübünün her Paıa~ 
Klüp azasına vermekte olduğu 111ıı 
zikli toplantının devam etmekte 01' 
duğu ve bugün saat 17 den itiba' 
ren klüpte caz bulunacağı habef 

alınmıştır. 

c. 

1 . 1 b 1 . . . ve' 1l ıstasyon arı, su ent eı ı gıoı ı 

lere} yüz kilo.in bin ve hatta ıkı 
bin kiloya kadar olan cinslerdt

11 

bomm:ı atılır. 
Ke~if tayyareleri yalnız Kumarı: 

danın bilmek iııtediki şeyleri keşfe ~ 
b9 

~er, hazan bunlar da borfl Dl 
kullanır. kİ 

Avcı tayyareleri: Burı!ar öte k 
!erden daha küçük ve çevik old1!

11
e 

!arından bombardıman tayyareler' 
ve kabi•i sevk balonlara refakat ee 
derler. Ve bu sırada icaheder~e 
düşman tayyareleıiyle muhare 

ederler. . . eV~ 
Her cins tayyarelerle kabılı ~ 

balonlar açık ta bulunan hedef iti 
makineli tüfekle de ateş ederler· LI 

Tayyareler umumi olarak ; 
sıra ile bombalarını kullanırlar· bİ· 

Evvela tahri b bombası atar. sı 
b• naları yıkar, sonra yarıg.n bonl 19rı 

atar, bu suretle çıkan yaogırı dl 
söndürmcğe gelenlere lu Jefa. ıe· 
zehirli l; om ba atarak hulkı ıehır si~ 
meye çalışır. Tayyarel~r baı3ll .. dı 

k.S" bom bası da atcı r, bundan nıa ..;t 

ya kendini yerden atılan topl.-r9rt1,~ 
makineli tüfeklere karşı saklaıdı~' 
ve yahut halka zehirli gaz atı 
hissini vererek korkutmaktır. 13,1rı· 

Binaenaleyh hava taarruı. &~· 
dan halkın düşmanın yapacağık ı~· 
tün bu atış usullerini öğreo~rf yd8 
zumuna göre hareket etnıesı a 
lıdır. 

- Son -
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Asri sinema 

l'elefonla 250 
Bu akşam 8,45 

Suvareden itibaren 

Asri sinema 

Telefonla 250 

Müsahip Zade Celal'in Ölmez Eseri .. 

Şimdiye kadar yapılan Türkçe filmlerin en güzel ve en müstesnası 

Türkçe sözlü şarkıh 

DEVRiLDi ! .. 
Oynıyafllar: Hazım - Vasfi Rııa İ. Galip - Emin Beliğ - Muammer - Mahmut - Feriha T eyfik -

Mualla - Halide Pişkin - Samiye : 

Musiki kısmı: Kemani Sadi - Bayan Mualla 

Bugun gündüz iki Otuz da İki film birden 

ve Sarıştn 1- Kırık hayat 2 -. Bir Kavuk devrildi kızlar tıcarethanesi 

Dlinya S'nemacılığının En Büyük· ve Emsalsiz iki Şahsiyeti 

NNABEL;~ v~~~~!AD WEIDT j 
1 

1 
L S A R A Y Sinemasında ' 

~ trıüsameresi olaı ak takdim edilecek olan Kuvvetli Mevzu11, Göz 
kanıa:;;tırıcı Uiks ve ihtişamı Heyecanlı ve Me-rnldı sahneleriyle 

senenin En Biiyük ve Fe..:kalade bir filmi 

KIZIL RAHiP 1 
~.......___-------------------------------------~--" taııs,~ca sözlü, Aşk, İstirap ve his Şaheserinde yiiksek bır s~rıal 
~ Kudreıile Temayüz etınişltıdir 

UJ Filme ilAveten : FoX Jurnal Son Hadisatı Haberleri 

l\.l<AT Bal~on ve Loca Biletleıioizi uken aldırınız Teitfon 212 
Pek Yakında 

ZAR6.I 1 LEA?\DER ' in Şaheseri 

~ MAV·ı Tı.LKı· ~ !13'1 
'--- ( TAN Sinemas1nda ) 

1 AL TIN HIRSIZLARI 1 
30 Kısımlık Heyecanll Film devam ediyor. 

-,- T A N O A 
Bugün 2 30. da 

ALTIN HlRSıZLARl 
30 Kısım Birden 

ALSARAYDA 

1 ~UgUn 2.30 da 
~ ..._ Kızıl Rahip 
'Yılmayan Ko'liboylar 

ı:~Yhan Belediye Ri
~~ t· 1llden : 
ıts . 
. ) lıra asli maaşlı Cey~ıan 
r:~f! ınuhasipliği müohaldir. 
ftl~arıuniyt>si haiz olanların ev· 
~l:.tllsbitelerile biı likte riyasete 
~.atları, imtihan kanu ıuevve· 
~ı'tıcj perşembe günü saat 14 

l:dj\f d ' A •• • h 
·~ ,e aımı encumenı uzu 
~aPılac ::ığı ilan olunur. 
1266 17-19-21 

Adana Halkevi reisli

ğindeu : 

Evimiz Sosyal yardım ve halk 

dersaneleri komitelerindeki münhal 
birer aıalık için ekseriy~t toplana 

maması hasebile intihap yapılama 
mış ve bu intihap 19. 12.93') tarihine 
tehir edilmiştir. 

11259 15-17 

ı 1 an 
Adana aske 

,., 
satınalma komisyonundan:· \ 

Cinsi Miktarı M. b::deli l.Temi. 
Adet Lira Lira 

Kıl yem torbası ( ortaboy ) 1200 840 63 

" " 
(büyük ,,) 300 240 18 

Belleme ( orta ,.) 900 1800 135 

" (büyük ,,) 300 600 45 
Kıl koln 1200 300 22,50 

-------------------------3780 283 • 50 
Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı rnutabiye malzemesi açık eksiltmiyc 

konulmuştur. Muhammen bedeli ile ilk teminat tuturı karşılerında göste· 
rilmiştir. Eksiltmesi 25· 12 919 Pazartesi günü saat onda Adanada askeri 
satın alına komisyor.unda yapılacaktır. 

Şartnamesi AJana ve Maraş askeri satın alma ko:nisyonlarında her 
gün görülebilir. istekliler belli gün ve saatte ilk teminatJarile komisyo 
numuza muracaatları. 11236 8· 13-18 23 

or. Muzaffer Lokman J 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastclarını kabule 
başlamıştıı. 

tuai p mühür 
Köyümüz ihtiy r he-yeti mülıürü 

gaip olmuştur. Y r>nisini ydptıraca

ğımızdaı1 • .!ikis nin hükmii olmadı· 
ğını ilan eyleriz. 

Çimeli r.öyü 
ihtiyar heyeti 

11265 

-----------------------Kayip o1an av köpegi 
Saı ı n nkte uzun tüylü Set 

ter cinsinden bir av köpeği 

kaybolmuştur. ldarehanemize 
gt>tirene iyi bir miikMat verile 
cektir. ·-----------------

ı Mürettip alacağız 
ı Matbaamızın g.ızete kısmında 
ç1lışmak üzere iki n.ürettibe ihti· 
yaçvardır. idare hanemize müracaat 

1
5 Kanunsani 940 Adananını:;-ı 
tuluş bayramında Halkevi salon~n· 1 
da verilecek mükellt f Kızılay Ba· ı 

losuna şimdiden hazırlanınız. 
ıı:wı 1:;.16-17·19·20-22 ---

Bu gece nöbetçi eczane 
HükGmet civarında 

İstika met ecza hanesidir 

... ~----
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Adana Borsası Muameleleri -~ 
... 

PAMUK ve KOZA TÜRKSÖZiJ KiLO FtATI ~ 
CiNSi En az En çok Satılan Mikdar -

K. s. K. s. Kilo 
Koza 00- - - 11 -

Ma. - - GAZETECİLİK-MATBAACILI! parlağı • oa 48 
Ma. temiıi 00 44,75 

- -
• 

• • • Klevland 
-- - - - -00 55 

K le vland-( Y.M. ) 1 Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa" 
YAPAGI cılıkta son teknikle çalışıyor 

Beyaz 
r r 1 Siyah 

ÇlGlT 
Türk sözü • Türksözü 

~l 
r 

1 matbaası Cilthanesi Yerli "Yemlik~ 

" 
•Tohumluk,, 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 1 

En modern vasıtaıarl' • Yerli 1 Son getirttiği zarif 
Men tane • 

Arpa 3.30 m üce h hezibu l un uy01 . 
tip harflerle Fasulya yenı 

Yulaf 
Kitaplarınızı Şark karı yıı~:: Delice Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 

Kuş yemi cedveller, çekler, biletler, kart- Avrupa karı nefis bir cild içı~ı l 
Keten tohumn 

· ı .1 vizitler, haritalar, planlar, mak- görmek istiyorsanız Tür1's0 

Mercimek buzlar , her borla defterler, Ciidhanesine gönderiniz · ~ 

Susam 15 1 15.70 r 

UN - " Renkli afişler Zarif sağlam k 
Dört yıldız Salih 
üç 1-rı 

d ... • • ~ ·- "' Dört yıldız Doğruluk Ve her türlü resimli ve renkli Bir cild. bölgede ancak ~~ı 
.&J "' 
..ı.ı: ı= . üç baskılar sürat ve nefasetle tab sözünün sanatkar mücelJid1 

.a c: • • 
~ o - ' Simit r edilir . . • elinden çıkabilir. 

Q~ u 

=' Dört yıldız Cumhuriyet 
l)j N (.)o 

üç ~ ...... .. ,, -- ,, 
Simit 

" r' , 3( . 
i'~ Livctrpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

16 I 12 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
~i 

Pene Saıı-tl.m '1ı 

Hazır 8 97 Liret 

ı- ~ lr.t --
Vadeli 1. -8 40 Rayişmark 

Frank (Fransız ) - 2- 9f) -8- 42 ~ 
Vadeli 111 Sterlin (İngiliz ) -5- ?.3 -

Yazıhanesi inan ı.t 
Hind hazır 8 12 Dolar (Amerika) ! 30 1 36 

11 156 Nevyork Frank (İsviçre) 00 00 't 
,ı u,. 

Yeniden açtığımız istiklal Okulu karşısında [ 82 ] numaralı loa11 y 1 ~ 

ı 
hanesinde " Tüccari hesaplara bakılır ve defter tutulur. Nüfus, Ta~J 

dt na, Ferağ, Belediye işleri için her nevi istidalar yazılır. Ankarad3 . ~ 

1 

letler - Devlet Şurası - Mabkemei Temyiz ile r~smi dev.ıirde~I a -}'ı 

T. iŞ BANKASI' sür'atle takibedilir. Son sistem makin:ılarla mücehhez matbaada tabjl ~ 
nın rine zirai atat, radyo, bisiklet ve bütün m:ıkina ve yedekleri radyo.\~! ilt 

leri vem~nle1<::ı timzın yı;> ı işl ~ r iı l~ ıc ı ı ı,..u lnı; ı foııc ! muafık ~'ti ~ 

1939 K. Tasarruf ikrarrive planı 
( tuğlalardan ) istenilen yere kadar göndermeğe delalet eder· (. ti/ 'it 
ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazıları parasız yazılır. Sür'at 111 lı\f 

emniyet yazıhanemizin prensibidir. 

32,000 LiRA M.ÜKAFP.T c. 
~ "-1, 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 
~ 1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir l 

iKRAMiYELER: Tabibi Şevket Diş 1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira ~ 5 1000 - 5.000 4 .ı • • • 
8 • 500 • - 4.000 • lstanbuldan avdet etmiş ve hastalarını her gün saat 8 - 12 veı:rıııŞ11 

16 • 350 • - 4.000 • ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule baŞ ~ 60 • 100 • - 6.000 • 11258 
65 • 50 • - 4.750 • ~ 250 • 25 • - 6.250 • 

435 32.000 ··d~'~ 
ı Umumi neşriyat fllll ,. ,,ı, 

T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
•• jıJ -.. Macid GuÇ ,;J 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 .... rnatb' 
- --- - - - - - - - - - Adana Türk soıı.ı 


