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.Jlmanların dün intihar eden 

Fon Spe kruva~örü 

Polonyada neler gördüm 
HARP ESNASINDA POLONYADA BULUNAN BiR 
FRANSLl KADIN MUHARRiRiNiN ANLATTIKLARI 

Montevideo'ya iltica eden yaralı Alman kruvazörü 

Graf- Spee_ ! : 
intihar etti l i 

1 ! 

Milli Şefimiz 
Ankara ya 
döndüler 

....,., 
< 
• . • . • . 
! 
• . 

Londra: 18 ( Radyo) - Gelen ! 
haberlere göre, birkaç gün evvel in- ! • . 

• . 
~liz harp gemileri tarafından ağır • Sivastaki büyük 

tezahürat 
• • Yaralanarak Uruguay hükümeti lima· ! 
• Ilı olan Motnevideoya iltica eden Al- ~ 

lbanlann Graf - Fon - Spee adlı 1 t 
k tuvazörü dün akşam saat 20 ye ! . Ankara: 18 (A.A.) - Mil ! 
~otru (Cenubi Amerika saati ile ) 1 il Şef ismet fn6nil hususi t 
lljtihar etmiştir. ! trenlertrıe bugUn Stvaafan ! 

Montevideo sahillerinde on binler· ! Ankanaye h•r•ket etmlf· ! 
~t halk ıeminin intihar edeceğini an- • terdir. • 
~ış ve merakla deni7.i seyre başla- i Milli Şefimize Slva•hlar t 
llııştı. Alman gemisi demir almadan ! çok bUyUk çok candan t••- ! 
t\'\>cJ mürcttebabndan 700 kişi ile ! YI tezahUratı yapmı,tardır. ! 
~ yaralıyı Montcvideoda bulunan • Millf Şef bugUn 13,15 de ~ 
~ama adlı Alman vapuruna naldct- j •vJleC .,_JI~ 
~~ işte ozaman artık herkes anla- ı ••r, ve iaıl'UkJer•mız ve halk 
~lşiı ki. GraI _ Fon _ Spce kendi tarafınd.,. h•r•r•tle ka ••· 
~tıdini batıracak! lanmıflardır. 

\> Dcni7.in üstünde binlerce kayık ·-·-·-·-·-·-·-·-·• .. •• ·-
~lrdı. Yaralı gemiden Alınin yaTalı-

tı ayrılırken: 
•t - Yine görüşelim, demekte ve 

larnakta idiler. 
lı Bu sırada bir Alman tayyaresi 
"~tuay açıklarında uçuyordu. Bunu 

•ut bataryalarının ate§i kaçırmıştır. 
1Jt Grat - Fon - Spe ağır ağır 
~ lnir aldı. ve yavaş yavaş koydan 
hıidt. Yaralı Alman i'Cmisi cenubi 
~ye dotru kara sular ilerisine açı
Ul'Otdu. Gemide pek a:ı mürettebat 
t kurnandan vardı. Tam 19,55 de 
~tşin son ışığı içinde deni:ı üstünde 
'rtıt": sütunları yükseldi ve müdhiş bir 

ll;Uc oldu. 

- Gerisi üçüncü sahifede-

Sovyet - Fin harbinde 

l40,000Rus 
itskeri öldü 

- --
~' ~ •tıler Sovyetler-
~n 173 tank aldı 

~, ..... 
''" • 1 cephesine alt mühim ha

'"lmız UçUncU sahifede 

Polonyalı genç bir /rız Alman 10'.}'}'a

reltrınin bombası/~ ül~n An lmrdeıinİ!ı 
ölüsünü buluyor. 

l Y•z••• dlrdUncUde ) ... 

BENiM GÖZÜMLE 

• 
1 R B M A s L 

V
armış, yokmuş ! 1 1 için de en iyi çare olarak, küçük 
Hcr varmış, yokmuşla başla- N E V Z A D G O Y E N _ düşmanına. şöyle bir teklif yapmağa 
yan hikaye mutlaka masal de- =---------------....1. karar vermış : 

tildir. Benim de şimdi anlatacağım hikaye bir masal "Harpten vaz geçeceğim. Sizi eşir etmek te iste-
.ne_ğil tarih sahifelerinde rastlanabilecek bir hakikattır. miyorum. Yeter ki, ma,tlüp olduk deyin !.,, 

Bugün de bu hikayeye bcnz.cr bir hadise olmak- Hükumdann sulh ümidini hisseden atlılan bu na-
ladır. Bugünkü hadisenin de anlatacaktrruz hikayedeki meyi sevinçten kanad takarak düşm~a ulaşhrmış ve cc-
netice ile bitmesi ve tarihe bir hakikat olarak geçmesi vabını da ayni sür'atle geri getirmişler. 
çok muhtemeldir. Hükümdar derhal okurlarım çağırtarak gelen cc-

Varmış, yokmuş vaktiyle zamanında dünyayı fel- vabı okumalarını emretmiş. Zamanın yazısı piktografi ol-
hctmek sevdasında bulunan bir Şark hüküındarı varmış. duğu için cevab dört resill')den ibaretmiş: 
Bu hükümdar bir çok milletlere pes dedirtmiş, impara· Serçe - Kurbağa - Fare - Ok. 
torluğ:un hudutları içine milyonlarca yabancı insanı, hu· Okurlar okumuşlar : 
dutsu:ı yabancı toprakları ilaveye muvaffak olmuşmuş.. "Serçe gibiyi:ı; fakat uçar gideriz.. Kurbağa gibi-
Fakat imparatorluğun yanı başında bir avuçluk 'küçük yiz; fakat dereleri, gölleri aşanı. Fare gibiyiz; toprağı 
bir millet varmış ki, bir türlü pes demek istemiyor, fatih deler geçeriz. Ok gibiyiz; her an kalbine saplanmağa 
imparatora mütemadiyen kafa tutuyormuş.. Son derece hazırız.,, 
öfkelenen imparator nihayet bu küçük millete karşı bü· Bu cevab karşısında öfkeden sivri sakalı titreme-
yük bir sefer açmış. ğe başlıyan fatih hükümdarın çaresizlik önünde ilk defa 

(Tarih, damarlarında asil ve cengaver bir ırkın başı ônüne düşmüş ve bir avuç kahraman düşmanını 
kanını taşıyan bu insanlara "İskitler,, diyor.) terkederek paytahtına dönmüş .. Bundan sonra da impa-

lmparatorluğun muazzam ordusiyle döğüşe tutuş- ratonın küçük komşuları rahat etmiş ... 
maktan çekinmiyen bu kahraman millet döğüşe döğiişe, • • * 
Karadenizin şimalinden yukarıya doğru çeki:meğe baş- Tar hin tekerrürden ibaret olduğunu iddia edenler 
lamış. Harp aylarca, yıllarca devam etmiş. Nihayet iki bulunduğu gibi, bu tekerrürün hiç bir zaman ayni şartlar 
ordu da kat'i bir netice almadan Avrupamn şimaline içinde vukua gelmediğini ileri sürenler de var. lkisi de 
varmışlar. Buz deryası ile kaplı, sayısız göllerin serpilmiş doğru.. Bugün de Avrupanın şimalinde anlattığımız cins· 
bulunduğu, sık ormanların, gündüzsüz gecelerın karanlı· ten bır hadise olmaktadır. Tarihin bir hadisesi tekerrür 
~ı büsbütün koyulaştırdığı bu yerde fatih imparatorun ediyor demektir. Fakat mütecaviz fatih bir imparator 
ordusu pek bitkin, çok perişan düşmüş.. degıl, dünyöyı fethe mek isteyen bir ideolojidir. Tecavü-

fçinden bizzat kendisi pes diyen fatih hükümdar ze ugrnyAn bugünkü küçük fakat kahraman millet te 
artık bu bir avuç kahramana zincir vuramıyacag ı rı ı an· mülecavızi r ıe ayni cevabı vermiştir. 
lamakla beraber ordusunun şerefini ve kendi hay si~ etini Temenni edelim ki, tarihin tekerrürü netice için 

kurtarmak için tedbirler aramağa başlamış. Ve bunun de ayni olsun ... 
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lngiliz ticaret filoları 

harp 
ve 

A !manya lngiltereyi denizde vur 
ma~a uğraşıyor. Halbuki Al-

manya valctından çok evvel tahtel· 
baher muharebesini kaybetmiş gö 
rünüyor miknatisli mayınlara gelince 
bt•nunda fngiliz deniz hakimiyetine bir 

engel olamıyacağı anlaşılmıştır istati' 
tikler üç aylık harpde lngiliz ticaret 
filosundan ancak yüzde birinin kay 
bolduğunu kaydediyorlar g~çen hafta 
lngıltere yekunu 26,000 ton tutan 
12 ticaret gemisi zayi etmişlerdi. 

Umumi harple bugünki vaziye· 
ti bir mukayese yapar.sak iş daha 
kolay anlaşılır. 1917 nisanında Al
man tahtelbahirleri her hafta içinde 
tonaj miktarları l 36,000 e balig olan 
52 gemi batırmışlardı görülüyorki 
bu harbin daha bidayetinde lngiliz 
ticaret filolarına karşı açılan harp 
yapılan propagandalarla mütenasip 
değildir. 

Şu hale nazaran İngilizlerin bu-
güne kadar ticaret ve münakc1lat faali 

yetlerinden ancak yüzde birini kay 
betmişlerdir. Buna mukabil Alman· 
yaya karşı tatbik olunan geniş ab. 
loka, Alman deniz ticaretini yüzde 
doksan mefluç bir hale getirmiştir 
mağruf bir Amerikan gazetecisı : 

Bu t(idişle İngiliz ticaret filolarını 
mahvetmek için 16 yıl çalışmak li 
zımdır. Fakat batan gemil~rin yeri· 
ne, gemi lcoymc mak şartiyk 

Madenden kumaşlar 

A rtık insan oğulları eskiden ol· 
duğu gibi yalnız pemuk, iplik 

yünden yapılmış elbiseler giymiyc· 
ceklcrdir fennin gün geçtikçe terakkisi 
beşeriyeti başka hedeflere götürüyor. 

Bundan bir müddet evvel candan 
modern bir zihniyetle tıpkı ipek gi 
bi dokunmuş yanmaz ve sağlam ku 
maşların bir terzi tarafından icad 
edilmiş olduğunu biliyoruz. Bu defa 
Nevyork sergisinde 'amdan · yapıl· 
mış bu kumaşları görmeyen kalma· 
mıştır. 

Avustralyalı bir terzinin ağaç 
kabuklarından yırtılmaz, hafif, suda 
batmaz dbiselikler empermeabler 
icadettiğini de biliyoruz. 

Lise bitirme imtihanla
rında sorulacak sualle 

Mevzular tesbit edildi 
Maarif Vekaleti lise bitirme im. 

tihanları hakkında teşkilatına ytni 
bir emir göndermiştir. Bu rmre gö· 
re lise bitirm~ imtihanlarında tale· 
be olarak veya hariçten girerek mu 
vaffak olup 936 tarihli imtihan ta· 
limatnamesine göre olgunluk imtihan· 
lar1na da başlamış olanlar veya 

( Gerisi beşinci sahifede ) 

Pazar günkü maç 

Çıkan ihtilaf netice~inde 
yarıda bırakıldı 

Şehrimiz Milli Mensucat spor 
takımı ile Erkek lisesi takımı ara<1ın· 
da bir fudbol maçı ) apılacağmı yaz· 
mıştık. Hu maç pazar günü yapılmış 
fakat neticelenememiştir. 

ilk haftayım 1 - 1 v aziyctte 
bitmiş, ikinci haftayım 1 - 2 Milli 
n.ensucat spor lehine olduğu halde 
maç devam ederken hakem milli 
mensucat aleyhine bir penaltı ver· 
miştir. Bu penaltı yüzünden iki ta
kım arasında ihtilaflar çıkmış ve 
oyun bir kaç dakika devam ettikten 
sonra Mılli mensucat takımm!n sa. 
hayı terk etmesiylf: yarıda ka!mıı· 

tır. 

Alakadarların söylediğine göre, 
maç iyi idare edilememiş ve saha· 
dan takım çekilmesi suretiyle takı 
mın kaptanı hakemin vazife ve se
lihiyet:ne aykırı hareket göster· 
miştir. 

ŞEHİRDE HAVA 

Orta tedrisat muallimleri 
arasında bir anket 
Dün öğrendiğimize göre, maarif 

vekaleti, bu sene vermiş olduğu bir 
kararla tedrisatın saat sekizde baş· 
)ayıp birde bitmesine, öğleden son 
ra da bir baçuk saat ınütalea yapıl
masına karşı orta tedrisat öğret.nen
lcrinin ne düşündüklerini Öğrenmek 
için bir tamim yaparak bütün mu 
allimlerden vaziyet hakkında mü ta· 
lealarını istemiştir. 

Ölçü ve ·tartıların s~nelik 
muayeneleri 

Dün aldığımız malumata göre, 
938 yılında damgalanan Bilumum 
ölçü ve tartıların senelik muayene· 
leri ikinci kanunun birinci gününden 
itibaren belediye ayar memurluğun· 
da yenilenecektir. Bir ay devam 
edecek olan bu muayenelere, ölçü 
ve tartılarını getirmiy~nler hakkında 
kanuni takibat yapılacaktır. 

Suişleri başmühendisi 

Su işleri altıncı bölge müdürü 
başmühendis Bay Hıkmet Turat 
Ankaradan dönmiiştür. Bir ameliyat 
geçiren Bay Hikmete geçmiş olsun 
deriz. 

Yeraltı Telefon hattı 

Şehrimizde dün gök yüzü açık, 

h~.va hafif rüzgarlı i_dı. En çok sıcak j 
golgede 19 berece ıdi. 

Şehir dahili telefon tesisatı için 
şehrimiz P. f. T. idaresince ilaveten 
im;ı ettirilecek olan 1000 adet be
ton künkün ihalesi dün yapılmıştır. 

Bununla beraber 3000 radet künk 
yapılmış olacak ve ondan sonra 
yeraltı telefon tesisatı ve .inşaatına 

başlanacaktır. 

Atatürk Koşusu 

Haber aldığımıza göre Halke~i
miz tarahnd~n bu ayın 27 sinde şe· 
hir dahilinde 3000 metre uzunluiun· 
da Atatürk ko~usu yaptı ·alacaktır. 

Bu koşuya kulüpler üyeleri, ınek 
tepliler iştirak edebilecezi gibi her 
arzu eden de girebilecektir. Bu ko· 
şunun çok mükcmmal olması içiıı 
Halkevi Spor Komitesi büyük bit 
program hazırlamıştır. 

Bu programı kulüplere, MekteP' 
lere gönde"ceği gibi ayrıca gazete' 
ler ile ilan edecektir. Bu koşuda bi' 
rinci gelen arkadaşa Hallıcevi tarafııı· 
dan bir kol saatı, ikinci gel~ne bl' 
dolma kalem, Üçü~cüyede bir çift 
spor ayakkabı, Dördüncü ve Beşiıı· 
cilere de birer albüm vuilt'cektif· 
Koşu 27 Çarşanba günü saat 15 de 
Halkevi önünden başlayacak ve A· 
tatürk Parkı önünde nihayet buta· 
caktır. 

Halkevimiz koşusuna i~tirak ede 
cek kulüp ve mektep üyeleri ile ha· 
riçten i~tirak etmek isteyenler ı5f 
121939 Pazartesi akşamına kad•' 
Halkevi Sekreterlitine müracaat et 
meleri şarttır. 

istasyon arkası yolu 
parke ile döşenecek 

Adana istasyonu arkasındaki ~ 
lun bozukluğundan bahsetmiştik dııtl 
aldığımız malumata göre, devlet de 
miryolları idaresi bu yolu tamirle 
kalmıyacak 2500 metre murabb

11 

bir kısmınında parke ile inşasına r' 
kında başlıyacaktır. 

.r. T. T. adli teb\iğal• 

Adli tebliğat işlerinde çaJışacl~ 
· ıe· 

olan P. T. T. memur ve müvcıt1 
1 

rin kursu devam etmektedir. ~ur 
bu ayın 27 sine kadar devam ed~ 

.. ı1t• 
cek ve hitamında memur ve 111ıı 
ziler merkezlerine gönderilecekler· 
dir. 

r----------------------------------------------------------------
Bu defa şimali Amerikada otu. 

ran bir terzi aluminyondan kumaş 

yapmağa muvaffak olmuştur alumin ı 
yom tıkı yün gibi, ipek gibi, pa· 
~uk gibi ince iplik haline getirmiş za 
rıf kumaşlar dokutturmuştur alumiyom 
dan yapılan kumaşlar son derece 
sağlam ve yumşak oluyor ve her ren 

Spor borsacılıQı 
Birkaç gündenberi Türksözü, 1 beti! Öyle bir rekabet ki, mebdeirı ı.ı 

Ad S 1 .. k d d GÜNÜN MEVZUU \ ır ana porunu a a a ar e en bir --:--------- ---- sonuna kadar ananevi bir men
5
"0, 

mevzu üzerinde genderin münaka- azalarının çoğalmasiyle tahakkuk yet muiıafazakarlrğı içinde ge<t1i ..ti 
şalarına sütunlarını açmaktadır. edecektir. Spora menfaat ihtirası g· rdiği güıı s~~ 

Birinci tez: Adana sporunun Teşkı"I"'t t " k ktarı ' a ın ar ması, şayanı arzu · sporlu tan, sporcu sporculu ~1,~ 
ilerlemesi için mevcut spor klüple- dur. Ancak hacmi malum olan Ada mıştır. Biz, profes}onel sporcultJ·kiııı' 
rinin elemanlarını muhafaza ve art· k d · b" k ı dıı· na sporu a rosu, genış ır teş i a- ziyade "sporun inkişafını,, jst~. e 
tırmak, ta eleman dağıtacak kudrette degil· ze göre, spor elemanının göıüntJı~" ge boyar.abiliyor ve madeni parlaklık 

ve evsafını da muhafaza ediyormuş. 
Terzi alumiyomdan yalınız kumaş de 
gil şapka, çanta, kondur:\ yapmayı· 
da temin etmiş şu harp sırasinda 

kagıddan don gömlek giymek mec 
buriyetinde kalan milletlerin kulak· 
ları çınlasın. 

k.~ --

ikinci tez : Adanada spor te- d" " rı il'" .ıil ır · atla değil, enerji, manevi üsttJ b~, -
şekküllerini çogaltmak ve bu teşek- Kim ne derse desin, spor bir mensubiyet ihtirası telkiniyle ııı'~ 
küllere eleman temini için her çare- rekor meselesi ve binnetice bütün )emeliyiz. Bu şerait dışında el~,ş~1 
ye - maddi manevi - başvurmak! d"' d " ı·k ·· · · · b t d n unya a genç ı enerıısı, ve ma- temını spor orsacı ığın a ) 1ı 

Bize kc.lırsa sporun inkişafı ga- nevi üstünlük ihtirası ,, dır. Misal : bir şey değildir. Bunu yapal11
9 
fi 

_y_c:_s_i._k_u_ıü_p_le-r-in_a_r-tm-as_i_yl_e_d_e_ğ_iı_, k_l_ü_p_O_k_sf_o_r_d:. Kembriç'in asırlık reka· TANO~ 
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l Dlüıırııy~ lhl~lb>~ırD~ırü j 
Abone şartları 

l2 Ayhk 
6 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 

lngilizler dün bir Alman '
1 

kruvazörünü batırdı 1 

1 ngiltere' nin 
mühim ihtiyatı 
Londra : 18 (Radyo) - fngilte

renin Amerikaya yaptığı saparişlerin 
250.000 lngiliz lirasmı aşacağı tah 
min ediliyor. 

3 Aylık 
l Aylık 

300 
100 

l -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrah 
ı-arrımedilir. 

2 - llanlar için idareye müra
t&at edilmelidir. 

Muallimlere veri
lecek cezalar 

Vekalet yeni kanunun 
maddelerini tamim etti 

Maarif Vekaleti, tedrisad, tali
t!>atnamcsi dolayısiyle, muallimlerin 
ltrfi ve tecziyelerine ait yeni kanun 
lbaddelerini bir tamimle alakadar-
1tra bildirmiş tir, 

Buna göre, muallimlerin •hafta
Lk ders saatleri arttmlmış, kabule 
trl~bur olduktan vazifelerin herhan 
li birini ifadan istinkaf ettikleri tak· 
ditde esas vazifelerinden istifa et
llliş sayılacakları gibi yeni müeyyi
deler konmuştur. 

Kanuna göre, talimatname ve 
t.lbir mucibince yapılması lazım o· 
1"1 vaıif elerin ifasında kusur etmek 
llıcktep dahil ve haricinde muallim 
1ilc vekarma uymiyan hareketlerde 
bulunmak, amirlerine hürmetsiz ta· 
~rlar takınmak, arkadaşlarına ve ta 
I ~beterine. kaba muamelede bu· 
lln ve kaba lisan kullanmak 

~k, talebenin, vazifeleri tashih 
t\ırıcmek ve vazifelerini geç gelmek 
~ey, erken çıkmak gibi hallerde 
ihtar ve tevbih, mazeretsiz derse 
tirrnemek, veya derste başka tşeyle 
~c~gul olmak, ayda iki defadan 
tl.I.• derse geç gelmek ücretinden 

1 
tsınti yapılması, ve diğer bazı bal· 
trde de maaşının kesilmesi, kıdem 

1lldirifmcsi ve derece tenzili gibi ce 
qlirı istilzam edecektir. 

Orta tedrisatta 

klJiin hava tehlikesinden 
'()t\.lnma tecrübesi yapıldı 

~ Dün Şehrimiz Kız Lisesinde ha· 
~·tehlikesinden korunma tecrübe
~ ~apılmıştır. Okulda ani bir ala· 

1 
ışarcti verilmiş, talebe ve öğ

ttll'ı ~· enler derhal sığınaklara yerleş· 
işlerdir' 

tıı 1' alebe arasında kurulan korun
~ teşkilatının mükemmel bir şekil· 
~/aıife gördüğü bu tecrübe nefr 

ı anlaşılmıştır. 

İki Alman . ticaret gemisi de intihar etti; 
Almanlar da bi.- lngiliz ticaret gemisini batırdılar 

Londra : 18 (Radyo) - Elb 
nehrı ağzında bir lngiliz tahtelbahri 
bir Alman kruvozörünü batırmıştır. 

Alman gemis.nin etrafında altı dest 
royer vardı. 

Londra : 18 (Radyo) - logilte 
renin şark sahilinde muhtelif Atman 

l hava filolan görülmüş, bunlar dafi 
bataryalar tarafından tart edilmiştir 

bunlar seriniti isimli küçük bir lngi 
liz ticaret gemisini bahrmrşhr. 

Londra : 18 (Radyo) - Ento
·niya adh bir Alman ticaret gemisi· 
de yakalanmam1k için kendini batır 

mıştır. 

Graf - fon - Spe dün 
iutihar etti 

( Birinci sahifeden a ı tan ) 
Binlerce sandal ve motör sahilden, 

deniz üstündeki ateşe doğru gidiyor
du. 

Beş dakika sonra Uruguay rad
yosu şu haberi veriyordu: 

• - Graf Spce saat 19,55 de 
Montevideo açığında intihar etti.n 

Geminin infilakinden evvel ku
mandan ve bir kaç tayfa Graf Speeden 
aynlmışlardı. Bunları sahilden giden 
Uruguay tahlisiye gemileri almıştır. 

Geminin kumandanı, Alman elçi
sine uzun bir mektup göndererek Uru
guay hükumetini protesto etmiştir. Ku· 
mandan bu mektubunda geminin ya
rasının çok ağır olduğunu, verilen 
kısa müddet zarfında tamirine imkan 
bulunamadığını, geminin su üstünde 
güç halle durmakta olduğunu yazmak
tadır. 

Graf - Fon - Spee limanın iş· 

lek bir noktasında intihar ettiği için 
bu vaziyet seyrü seferi zorlaştıra

ckahr. Enkazın iyice tahribi lazımgel
mektedir. Bu yüzden Almanya ile 
Uruguay arasında bir hadise çıkma

sından korkulmaktadır. 

Graf - Fon - Speenin kuman
danı gcminini Berlinden gelen emir 
üzerine batırmıştır. 

Montevideo: 18 (Radyo ) - Al
man zırhlısının kaptan ve mürettebatı 
şimdi Boenos - Ayreste mülteci 
olarak bulunuyorlar. 

Londra: 18 (Radyo) - Almanlar 
Uruguaya bir nota verdi. 

lngiliz gazeteleri Graf Speenin 
intiharını hicabaver görmektedir. 

Rumen - Sovyet liududu 
hala açılrnadı 

Bükreş : 18 (Radyo) - Rum'n 
Sovyet hududu henüz açılmadı tra· 
nsit eşyası Sovyet makineleri çekil· 
mediğinden hareket edememektedir 

Sovyet- Fin harbinde 

140,000 Rus 
askeri öldü 

Finliler Sovyetler
den 173 tank aldı 

Londra : lS (Radyo) - ~eucdi
lca Finlandiya teblil;ine göre, Kareli 
bcrzah111da Ruslar mUteaddit hucum· 
)ar yapmışlardır. Kalpanin şehri U· 

"terine de c;aldırmışlardır. 
Buradaki çarpışmalard:ı Finliler :30 

21rhlı tank tahrip ettiler. Berzahın garp 
kı-;mında mevzii taarruzlar tardedil · 
mi~tir. Burada Uç t:ınk tahrip edil· 

miştir. 

Yugolada'da Uç duşman taburu 
imha edildi. Aglajcri ,.c LadoE;t\ gö
lu ch•arında mUhim muharebeler ol
du. Burada Uç du~man tankı tahı·ip 

edildi. 
Pet~amo l'a Latonada So,·_vetlc:r 

mUteaddit uçu:;;ıar ~ :ı.pmışlardu·. l~in· 
lller burada bir zırh h Ru... ları k ka · 

filesini bomb.ardman etmi~tir. 
Finhındiyahlar So,•yet - Fin 

lııarbinin ba~langıcındanberi o\•yet· 
!erden 17:! tank igtinam etmişler· 
dir . 

Bir ı~~cç gazetc ... inin \•erdi~i ha· 
bere göre Ruslar harbin başlangıcın· 
beri 40,000 ölU nrmi~ ve gr.nc bu 
muharebe ıçın cephede 100,000 
Rus askerinin azaları donmuştur· 

Fin askerleri memleketlerini i-.ti· 

la edenlere kar~ı buyuk bir nefret 
duymakla beraber, Rus ordusu ku- ' 
mandanlarının idarefrz.liği yUzUndcn do 
nan on binlerce Rus askerinin uğra· 
dığı bu feci akibetten Sovyet zabıta· 
mna karşı infial duymak.tadır. 

Finliler Tormali şehrini her ihti· 
male karşı tahliye etmişlerdir. 

Finlandiya Cumhurreisi radyodıı 
sö.Y lediği bir nutukta ı\lilletler Ce· 
miyetinin hareketi karşmnda Finlile
rin duyduğu memnuniyeti tebarUz 
ettirmiş "'c Finlandi_yaya ynpılacak 
yardımlara iııtizar edildiğini bildir

miştir. 

Reısicumhur Fin askerine ve Fin 
ortluları şeflerine ce:>aret ve kahra
manlıklarından dolayı muhabb~t ve 
tt.şekkurlerini göndermiştir. 

Finlandiya. Rei .. icumhur:ınun ze• · 

cesi Kelsekarliyod:ı. radyoda bir hi • 
tabede bulunarak butun ılun_yanın 
Finlandiyaya senıapti göstermcc;İn i 

ve yardımda lıulunmasını i ... temi,tir. 
Londra : l" (Hndyo) -- Kareli

de Sovyetleı• ~lanerhayın hattını ~·ar· 
mağn çabalamaktadırlar. 

Londra : 18 (Radyo) - lngiliz 
dominyonlar ve hava nezareti bir 
tebliğ neşretti. Yeni Zclanda, Ka
nada, Avudralya gençleri hava ta 
limleri yapacaktır. Bu gençler Ka. 
nadada toplancaktır: 

Bir Norveç vapuru 
dün karaya oturdu 

Londr'a : 18 (Radyo) - lngilte
re açıklarında bir Norveç vapuru ka 
raya oturdu mürettebat karaya çıka 
nldr. · 

lia~p cephesinde vaziyet 

Paris: 18 (Radyo) - Garp cep 
besinde birkaç topçu hareketinden 
başka bir faaliye olmamıştır. 

Kontrola tabi tutulan 
bir Japon gemisi 

Londra : 18 (Radyo) - Japon• 
y.ay~ Alman mah götürmekte olan 
Japon vapuru Japonyamn verdiği 

tcm:nat üzerine serbest bırakılmış. 

tır . 

Fransız - İspanyol 
anlaşması 

Paris : 18 (Radyo) - Fransa
İspanyol anlaşması gazetelere mcv· 
zu teşkil etmektedir' 

Numao Menemen
cioğlu Pariste 

Paris : 18 (Radyo) - Numan 
Menemencioğlu bugün Londraya 
hususi bir tayyare ile Parise gel
miştir. 

Türk Heyeti ,Fransız hüküme· 
tinin misafirı olarak bir hafta ka
dar Pariste kalacaktır. 

Büyük Millet Meclisinde 

Ankara : 18 [ Hususi ] - Bü
yük Millet Meclisi bugün toplanmJŞ 
ekseriyet bulunmadığından celse 
açılmamıştır. Meclis Çarşaobaya tek. 
rar toplanacaktır. 

Yugoslavya ve Yunanistan 
sulh için çalışıyor 

Belgrad : 18 (Radyo) - Yugos 
lavya başvekilf bir gazeteye beya

natmda Balkanlarda sulhun korunması 
için Yunanistanla Yugoslavyanın el 

1 
birliği yaparak çahşdığını, komünist 
lerle mücadele edildiğini bildirmiştir 



Saifl" : 4 

IK TISADI MESELELER 

ıHTiKAR 
VEİDHAL 
MADDELERj 

Türks-Ozü 

Harp esnasında Polonyada bulunan bir 
F r<ınsız kadın muharririnin anlattıkları 

- I 9 Kanunuevvel .'.l r <J 

de şehir sanki kırk yıllık bir çöl ha· 
line gelmişti ! 

j •• b n'a~.~~ :.~r.rj ~au ~a~~e~~~ipii::h Olüm panik adım a-
t•r•fmdan ederkt-n, en ~" , ' 
ne ••kllde 1 .ht·kA h ' yapılır? ve,ı ı armev d b• f • • 

Çok alçaktan uçan ve hiç bir 
müdafaa ateşi tarafından r ahatsıı 

edilmeyen Alman tayyareleri bombard 
man edecekleri yerJeri huzur içindo! 
bombardıman ediyorlardı: 

Fransız sefarethanesi ~ehirdeo 
; epeyce uıak bir yerdeki bir ma· 

nastra yerleşmişti. Almanlar buraya 
ilişmediler. Yegane askeri hedef 
olarak kabul edilebilecek istasyoO 
.İşe ~Jır.in bfr tarafında 1 ulunuyor· 

zularndan bahsetmek lazm ... lhtikar şın a ır acıa sa nesı. 
mevzuu son günlerde Oftaya çıkmış 

bir mesC"le değildir. ihtikar normal 
zamanlarda da vakıt va kıt vaki ol· 
du Hayat pabalıl1ğı, muayyen ma· 
delerin fiatferindeki yükselme hadi
seleri, bütün bunlar ihtikar mevzuu ile 
alakadar degil miydi? F' ak at harbin 
başlaması üyuine esasen mevcut o-
lan ihtikar büsbütün inkişaf etmiştir. 
Çünkü yüksek karlar temin etmek 
isteyen zümreler, bt>ynelmiler vaziyc 
ti fırs1t ittihaz ederek, fiatlcre zam 
yapmaktadırlar. 

Son günlerde faatJerİn artmasın. 
dıki sebcblcrden biri de, elinde pa
r.ası olan küçıik tasarruf eshabmın 

ma) almasından ileri gelmektedir.Bü
tün iş yerlerinde, İş adamlarının ko· 
nuştukları mesele budur. 

- Paran var mı?Eğer vaısa bir 
İş Y!Palım. T ~neke satın alalım. 

Teneke ticareti bir misaldır. Elin 
de parası olan kimseler tenekeye 
para yatırarak büyük karlar temin 
edeceğine kanidirler. Fakat bu kar 
planını altüst eden bir ha.dise ola
maz mı? Hükümet teneke ihtikarına 
karşı bir çare bulmk için, dışardan 
teneke ithal ederse vaziyet ue olacak 
Pek tabii olarak o zaman teneke 
spekülasyonu yapanlar ziyan edecek 
lerdir. 

Bu ziyan hadisesi tenekede ol
duğu gibi, kumaşta ve h,.r türlü eş 
yada da vaki olabilir. Çün~ü ihtikar 
la mücadele etmek için, yegane çare 

piyasaya malı çıkarmaktır. Nitekim ihti 
kaıla meşgul olıacak olan kanun layi
hasında <:fa böyle bir hüküm vardır, 

Bu layiha yakında B.M. Meclisin
de muzakere edilerek, kanuniyet kes 
peclersef pek tabii olarak, bu hülcüm 
de tatbik edilccekir. O zaman kir 
ümidilc parasını muayyen maddelere 
yatıran kimseler büyük bir ziyana 
gireclderdir. 

Küçük tasarruf eshabinin böyle 
bir ziyana girme.si, nihayet milli ik
tisad gayelerimize uygun olmıyan 
bir hareket olur. Böylf" bir zamanda 
milli sermayeyi korumak, onu fay
dalı sahalarda kullanmak fikirleri 
ileriye sürülürken, milli sermayenin 
spekülasyon ticareti sahasına akın 
etmesine mani olmalıyız. Bilhassa 
ıktisad haftasında böyle bir hadise
nin certyan etmesi de ı:;ek kötü 
1:-ir tesadüftür. 

İthalat maddelerinin 
vaziyeti 

Piyasada bir taraftan ithalat 
mallarının fiatları yükselirken, diğer 
taraftan da dışardan bol miktarda 
mal gelmektedir. Halbuki bazı saf 

P olonya harp bı\1lad1Jı T.aman :~ arşov~da " Jurnal ,, gazeiesi_n.in ~u· 
habiı·i olan ı\l~<lmaze 1 Sun ŞamuN<l son gUaludc P.u-.ıse don. 

mu,tuı· . 
' Polonva harbi e .. nasrnda buyuk maceralar ve tehlikeler geçirerek Ro· 

manva hududuna ke:ıdisini bin gUçlukle atabilen bu k.adm muharrir, Polon
yad~ gordUğU mudhi~ badi~eleri. bilhassa Alman tayyareleri tarafından ya

pılatt insafsız ve vabşi hocuıol.u-ı. sivil halluıı maruz kaldığı faciaları gaze
tesine anlahm~tır. 

du. Fransız sefarethanesi, bize ha' 
yatımızın emniyeti için artık hiç bit 
şey yapmak iktiCl .. rında olmadıt1~1 

bildirdi ve şehri d~rhal terketmeaı~· 
zi ısrarla tavsiye etti. 

Hiç bir tren yoktu. Filhakik• 
otomobiller vardı. fakat ıefaretıı.· t a .. 
ne mevcut bc11zini büyük bir kıska~ 1

' c 
lılda 11klıyordu. Yalnız köylü ıı•· 

baları kalıyordu. Mamafih onlarl' 

Alma:ı bıyvarccilet"inin vahşetini anlatması itibariyle olduğu kadar, 
hazırlıksız. bir ~emlekete lrarşı hava hucumlarınm yapta~ tahribatı, yarat· 
bj"l korkunç paniii de göstermesi itibarile de bu makaleleri tercUm~ ve 
nakli faydal. buluyoruı: : 

Sükr~~ ... Birinci Kanun - Po 
lonya hava kuvvetleri hemen, he
meu artık mevcut değildi . Harske· 
timin arifesinde şidde! li bir tayya
re hücumu "snasında bir Alman 
bombardman tayyaresmin düşürül 

düğünü görerek son derece sevin. 
miştim. Bu, varşovadan a)rılırken 

son ferah v rici lir mar zara oldu. 
Bundan sonra göreceklerim hep Al 
man tayyareleri idi. Polonya hava· 
ıarmın mtıtlak hakimiyetini kazanan 
bu tayyareler sivil halkı istediği gi 
bi 1:.ombardman etmek fırsatmı el-
de etmişlerdi. 

V arşovadan haerketimiz, da · 
ha doğ',usu firanmız ta.sav • 
vur edilemiyecek derecede miid 
hiş bir panik içinde vukua gel
di. Kadın, çocuk dolu olan trenimiz 
de en basit bir sıhhiye servisi bile 
yoktu. 

Czermcha istasyonunda birk"ç 
dakıka araltkta üç defa bombardı· 
man edildik. Fakat büyük bir ziya
nımız olmadı. Bu bombardıman es· 
nasında benimle beraber bir duva· 
rm arkasına sığmm.ş olan genç bir 
hariciye memuru Aimanlar müte· 
madıyeo bambalarmı savururken 

kimseler, dışardan mal gelmiyeceği 
ni hesap ederek, mütemadiyen fiat
la• m artacağını zannediyorlar. 

Bu, yanlış bir göıüşlür. Son 
gün :erin ithalat vaziyetine bakılırsa, 
dıjardan bol mal geldiğine koni ola· 
biliriz. Bilhassa ltalyadan manifatura 
ithalatı artmaktadır. 

Geçen hafta da yazdığımız gibi, 
asıl mesele demir madeni, eşya, ka
lay gibi maddeleri kolaylıkla ithal 

etmekti, bu hafta içinde Ticaret ve· 
kili Nozmi Topçuoğlunun gazetelere 
verdiği beyanata göre, bu mesele 
halledilmiştir. Yakında piyasanın ih
ti)acı olon demir, kalay, teneke, ma 
deni esyanın f ngitereden geleceğiııe 
şüphe yoktur. Bu vayiyet karşiSlnda 
pirasanın daha geniş bir nefes alaca 
ğına emin olabiliriz. 

o da müt~madiycn mmldanıyordu: 
- " Niçin sanki beni çağmfr 

lar ? Korakovi cephesindcydim- Or. 
tada yapılacak pekala iş vardı.. .. 

Evet.. Filhakika her taraf tan yapı 
lacak İş vardı. Fakat ne çare ki, 
çok geçmedi,. Çünkü, dört gün, dört 
gece devam eden uykusuz, binbir 
tehlike dolu bir seyal.attan sonra 
Rus hududuna yakın Krezmienieçe 
geldiğimız zaman bizden evvel o· 
raya gelmiş olan kordiplomatik ye. 
ni bir seyahata hazırlanıyordu. 

Burada bize bilhasc a yeni gide· 
ceğimiz yerin neresi olduğunu bil
dirmemek için telgraf çekmememiz sı 
: ı sıkıya tavsiye olundu. 

Mamafıh bu da fuzuli bir ted-
birdi. Ertesi gün sabahleyin henüz 
harbin dokunmadığı:küçük şehir ilk 
defa düdük sesleri ile uyanmıştı. Şeh 
tin zabıtası beybude yere dağda 

düşmana işaret vermiş olan casus 
aradı. 

11 - Basit bir tesadüf eseri mi 

yola çıkmaktan korkuyorlardı. 

Perişan kervan 
Nihayet büyük para fecJakir~~ ·I d 

yalJarak kendimizi bulunduğumuz ye' 
den onalh kilometre uzağa yani R0 

manya hududuna yakın birinci mef' 1Yoru 
baleye atmığa muvaffak olduk. ({ti' 

1 
vanria onbir kiş• idi bunlar PolooY' ~ 
lı ve Çekoslavakyah bir kaç gazete bi~~ 
ci ile ailesi idi. d ~cd 

Her 20 veya 25 kilometrr. e ~~' 
· k ı ~ ı· du ge ~uı araba degiştırme azım ge ıyor ~· 

.• . . kôf ıtcrı ce seyahat ettıgımtz zaman ya 
lerdc misafir olarak anbarlarda "e' V 

1 fi t,' yahu ida arabaıarımızm saman ' i ı s 
üzerinde uyuyorduk. ~~ .. 

Gündüzleri arabacılanmız çok aktu 
tehlık,..Ji olan bü)ük şoseleri bıra~~ P;ı 
rak küçük köy yol~arm~an ~it~~'' l~tck 
tercih idiyorlardı kı , Sıyahatımııı lockt 
hayli geciktiriyordu dışarda ne ol 
duğundan artılr en küçük bir habt: 2 

. k 1 k" 1" I bJ lts rimiz bıl~ yo tu ya ınız oy u er, 1 ı " 
d'k bJ {ijç" ze Alman tayyarelerinin meto ı .. ,, 'd il 

surette köylü halkını dehşete auşıı i. Cti 

mek için ellerinden geleni yaptıklı' ~!~ l 
idi acaba ? - Sovyet sefarethane· "'L 

rını anlatıyorlardı f ," si ortadan kayboldu. Birkaç gün k kO til 1 
Tayyareler çok aşağı inere 1 ~ e 

için.· 12 sabahı, büyük bir kalaba- l ,oı t 
lüleri makineli tüfenkle biçiyor' I ı ta lık ve faaliyetin bulundu~u şehrin re ı~ ... 
hatta bir köylü elindeki mavıe Al "'•ıe 

pazarını Alman tayyareleri bombardı · r 
mana başladılar. Her tarafa ölüm ve bu suretle kahramanlık yapan bır ffl~ 3 

man tayyaresini dü~ürmeğe muv• '! b'ı yangın saçıyorlardı. Bir kaç bin ki· 
1 k h d d f 1 1 olmuştu. tflı lıı s 

şi i bir şe ir e yüz en az a ö ü Bir Polonyalı rahip, ibadet ~ ~~i 
vardı. Doğrusu bu, Alman hıva çıkarken köylülerin makineli tüft11cı t~ts 
kuvvetleri için ş~rcfli bir muvaffa ateşile öldürüldüğünden acı, ' ~ıltı 
kiyetti 1. ı: ı 

~ikayet ediyordu. i 'l~llı 
Panik Anlatılan şeyler bazen daha aı f~ ~tı 

fakat daha çok ümid kırıcı oluY0;~ ttl~ g 
mesela anlatılan şu hadise Ahtı b' ~ 
tayyerelerinin Polon yada A(mao b't ~1~ 

3 

valarında imiş gibi büyük bir r~ . ~~ 

Kendilerine duşman tayyarele
rinin yaklaştığı hiç bir vasıta ile ha
brr verilmemiş olan zavı:ıllı köylü· 
ler çılgın bir korku içinde kaçış
mağa başlamışlardı. Araba ilet, at· 
la, yaya mütemadiyen sağa, sola. 
kaçışıyorlardı. 

Bir anda bütün dükkanlar ka
panmıştı. Sokaklarda ancak hirkaç 
şaşkının sağa, sola k.açtığı görülü· 
y~rdu. Müdbiş çığlıklar kopararak 
ormana doğru kaçan yüzlerce, ka
dın, çocuk manzaranın fecaatini 
büsbütün artırıyordu. Bir saat için· 

lık ve serbestlikle hareket ettikll''' 'd ~ 
ni göstermekte idi : . e 'ıı 

"Birgün bir Alman tayyares1}1e ~11'1 
· k k. ı· ··f ki ko}~il ~ re tnere ma ıne ı tu en e 1 ~d 

ri tehdit etmiş ve pilotlar rabst', ~-~ 
yemeklerini yedikten sonra, te~r' ~lb 
uçarak işine başlamıştı. 

011 
ii il 

Diğer bir tayyareci ·ise o k3 1ı t, 

alçaktan uçmuştuki, genç bir pol0~1 t'o tı~ 
lı kıza tebessüm ettiği bile fark ı 

~t~ 
mişti. " 



Moda 

a· Kadını güzel 
gösteren şey ! ir 

ıı 

J 
ar $ ık giyinmek y=1lımz güzel 
efe biçilmiş iyi dikilmiş iyi ku 

maştan bir esvap giymek 
eo mümkün değildir ayni zamanda 
a: i~İniştcki ufak teferrüata ehemmi· 
y• ~t vermek lazımdır. 
ef 

Bir kadını şık gösteren şe~ tepe 
~tı tırnağa kadar uygun giyiniştir. 

olmak isteyen kadın giydiği es 

b;a ne kadar ehemmiyet veriyorsa 
O elbise ile yaptıiı kuvaföre giy 

1ti şapkasiylc ayakkabıya çoraba 

ll;arıdıiı mendile ve boyandıjı bo· 
~ıtın renk perdesine o k•dar dik 
t göstermeli bu giyinişin en ufak 

,~ •it cephesini ihmal etmemelidir. 

•· Esasen moda bu mütemnaim tefer 
rl.ı at için her sene türlü türlü yeni· 

lcr icat etmektedir sorı mevsimde 
tene bu aksesüar dünyasında gü 

$1 ·ı dcnilmeğe layık bir sürü yenilik 
re} 'r ilave edilmiştir. 
0 

, Size bunlardan bir kaçını göste 
(' 1 

Yuruz. 

y• l - Truvakar bir spor manto· 
etı: mu var bu manto ister emperme 

~i ister yünlüden isterse çizglli ka· 

de ~eden olsun onunla uzun eşarph 
gt ~ .~ulatayı giyebilirsiniz bu kukulati 

öf °'1tcnklidir 
we' K . v~ yünden örülmüştür. iŞ gün 
''

1 

1~1 Soğuktan korunma.k iç~n ~undan 
~~a münasip ve pratık hıç bır şey 

O~ (JLt k "b" ~ı r; ur hem uçları boynu at ı gı ı 
: ~Paınakta hem kendisi kulakları ör 
,, t.t k f 

. bl' · c onları soğuktan muba aza et 
ol ıqtktcdir. 

e: 2 - Yünlü spor bir tayyörünüz 
bl ,, 

L,tsa onunla ermineden yapılmış şu 
bir ~u~ ··k . . . .. , .u kapuşonu giymemz1 tavsıye 

şı.ı' dctiz çene altmdan bir kadife kor 
tf ~ı~ · ı b b 1 k .. h ı e bağlanan u aşı sızı em 

f ~k güzel gösterecek hemde ~oğuk k; 'ilerde başınızı ısıtacaktır böyle 
1 1~ ~: tayyöre tokası deriyle kaplı bir 
r~l 'ltıcr takmak çok münasiptir. 

ffl~ 'i ~ - Tayyörünüze kışlık ve spor 
\ıı bır hususiyet vermek daha d~gru 

tel1 8Pcr tayyörüoüzün bu hususıye-
ı~· 

Jl~ ıı' daha ziyade karakterize etmek 
,cı ~lCtscniz bu sene ince yünden ya

(~l'tıış spor çorapları iİymekt~n çe 
eci ~t l'ııcyfoiz spor kıyafetiyle bu çorap 
rd ltl~ Riymek bu sene en büyük şıklık 

~~~ki edilmektedir şoson giyme 
~ 1 8cven bayanlar pek az olduğu 
~:ıı spor iskarpiniyle bu ince 'yün· 

11 
ld 11 

apar çoraplarını giymesi tercih 
te ~tılcrin kısa bir zamanda çoğala. 
~ıe 1~ 1111 ayakları sıcak tutan bu moda 
tel ~~~ bcnıen bütün ~ık kadınların isti 
ı•' ~ile ~deceğini tahmtn ediyoruz ta 

~tbo!ıe bir çorap giyildiği zaman 
1i a~, eldiven giymekten çekinme-

t, 

~tı !\oyu kahve rengi veya sarı ve 
~~ :ıı dikişli spor eldivenleri bu kJ

c Uyg un olanlardır. 

Sahife: 5 

DUYDUKL RIMIZ YARI' ŞAKA 
..-._......... ............... ... 

~· adın asker olunca ! 

Curchill'e hediye 

lngilterede kadınlardan yan asker 
teşkilat kuruldu ve bunlar cephe 
gerisi hizmetlerin hemen hepsini ü· 
zerlerine aldılar. 

İngiliz bahriye nazırı Vitnson Curchill geçen ayın 30 unda 65 yaşina 
bastı .. Fakat İngiliz amirallığınm başlordu kendisini tanıyanların söylediği-
ne göre ve bizim de resimlerinden ve faaliyetinden öğrendiğimize göre ya
şını hiç göstermiyor, daha mühimi, kendisini hiç te 65 yaşında hissetmi· 
yor. 

Fakat kadm, asker de olsa, el
bise derdinden kurtulur mu hiç ? 
Şimdi lngilterede asker olan veya 
olmak üzete bulunan kadınları meş
gul eden. bir şey var .. 

Geçen gün çıkan bir yazısında umumi harpte bahriyenin başına oasıl 
geçerek Almanların tehdidine nihayet verdiğini daha dünkü bir hadise imiş 
gibi anlatıyordu. Mister Churdıill bu yazısında Almımların bu sefer de ge
çen harpteki ıibi tehdit savurmalarının ayni kahir neticeye uğrayacafını 
söylemek istiyor. 

Bu itibarla yaşlı, fakat faal bahriye nazırına 65 yaşına bastığı günlerde 
lngiliz bahriyelilerinin verdiği hediye şüphesiz çok yerinde oldu : O hafta 
zarfında lng-iliz bahriyesi tam beş Alman tahtclbahirini batırdı. Mr. Churc· 
hill'c bu muvaffakıyet haberinden daha kıymetli bir hediye verilebilir miy
di ? . 

meselesi sporunun inkişafı 

Teşekküller çoğalsın; fakat 
mevcudun yaşaması şartile 

AcJana 

Lise bitirme imtihanların· 
da sorulacak süaller 

- İkinci sayfadan artan -
mezkur talimatnameye göre bitirme 
imtibanlarında muvaffak olmuş bu· 
lunanlardan olgunluk imtihanlarına 

940 Haziranından itibaren girmeğe 
başhyacak olanlar olgunluk imtihan 
larını 936 tarihli imtihan talimatna· 
mesine göre vermeğe devam ede
cektir. 

Bu talimatnameye göre, 939. 
940 ders yıh Haziran ve Eylul İm· 
tihan devrelerinde olgunluk imtihan· 
larma girecekltre, yazılı ve sözlü im 
tihanlarda muhtelif ders gruplarında 
şu sualler sorulacakhr. 

Lise fen kolundan gireceklere 
fizik kimya grubunda fizikten lise 
sınıflarında eski proğramlara göre 
okutulan lbütün elektrik bahisleri 
ve bu bahislere ait deney ve prob
lemler, kimyadan lise ikinci sımfın
da okutulan madenler ve teorik 
bahisler. lise fen kolunda okutulan 
organik kimya ve bu babislerle ala 
kalı problemler matematik grubun 
da lise sınıflarında eski proğramla 
ra göre okutulan bütün cebir bahis· 
leri, fen kolunda eski proğramlara 
göre okutulan-trigonomebi bahis 
leri, Kotlu ve tasarı geometri l::ia . 
hisleri ve broblemler .Tabii ilimler 
grubun:ian eski proğrama göre in 
san antonomi ve fiziyolojisine giren 
bütün bahisler . 

Lise edebiyat kolundan olğunlu. 
ğa gireceklere tarih - coğrafya gu 
rubunda ta• ihten ilk zetmaolar ve 
inkilap tarihi, co~rafyadan Türkiye 
ltalya, Yunanistan, bulgaristan, ede
biyat tarihinde tanzimata vt ondan 
sonraki devirler. Türk edebiyatı ta 
rihi filozofi \le sosyoloji grubunda 
lise ik inci sınıf ile üçüncü ,.sınıf ede. 
biyat kolunda gösterilen bütün ba . 
hisler. 

Türk Sözünde adana sporu hak· 
kında yazdığım bir yazıya cevap 
çıktı. Kendisini' ismini bilmediğim 
bu yazı sahibini bu yoldakı bilgi~ini 
öğrenmek için yazısını oldukça dik
katla okudum. ltinar edeyim ki ü • 
çüncü bir meçhul karşısında kal -
dım. bu üç mcçhuldan bana yalmz 
malum olan 1 yazımın anlaşılmamış 

olmasıdır. idaduamızı aynen ve alenen 
tekrar ediyoruz. ( Adanada yeniden 
teşekkül eden kulüpler kanunu 1 js· 

tediği manada hareket etm"yorlar 
Kendi elemanlarım yetiştirecekleri 
yerde yetişmiş oyuncları para kuv • 
veti ve iş vadi ile aJarak diğer ku
lüplerin sönmesini mucep oluyor· 
lar . ) 

kanun sporun gt-nişlemefİnİ arzu 
ettiği kadar eski t şekküllerin hi· 
kayesini üzerine almış bulunuyor , 
Bu ancak yeni teşekkül eden diğer 
kulüplerin Hudutlarına girmemeıi 
ve onları bir varlık addetmesiyle müm 
kündür. yeni teşkilat kanunu sporda 
böyle bir çığırın eçılacağını tekmen 
etmemiş olabilir ve netekim bu gün 
bu açık kapudan girenler ve çok 
kıymetli unsurda götürenler var. 
"J - Bay Nacinin suallerine cevap 

veriyorum. bu gün lstanbulda ku 
lüplerin }' irmi misline çıkması O . 
yuncuların para ile diğer kulüplere 
serpilmiş olmasından ileri gelmiyor. 
Bu: Spor zevki ve sevgisinin bütün 
kütleye kadar İnmesindedir. bu da 
ancak sporu cazi yapan mahir 
oyuncuların mevcudiyetidir. fstan . 
bulda yirmi bu kadar kulüp olma -
sına rağmen Galatasaray - Fener 
Bahçe Beşiktccş seyirci toplar , 
Çünkü ancak o oyuncular zevk ve hey 
can verirler • Seyirci zevk, maha . 
ret matsürat daha doğrusu tam spor 
arar bir horoz döğüsü bir çelik 
çomak oyun~ ıçın sta'dyomeor 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Ceketin altuıa pantolon mu giy· 
meli, eteklik mi ? 

Genç kızlar pantalon giymeyi 
tercih ediyorlar. Bilhftssa atı binme 
sporuna dü~kün olanlar e~ascn lcii· 
lot pantalona alışmış bulunuyorlar. 

Fakat oldukça yaşhlarla şaşmın
ların pantalona hiç yanaşmadıklan 
söyleniyor. Onlar üniforma ceketi· 
nin eteklik üzerine daha fazla y•· 
kışıcıtını ileri sürüyorlar. Esasen 
eteklikli lskoç askerleri yok mu ? 

jRADYOI 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO orFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her g Un yalnız kısa dalga 31,7 
m. 946:3 kd s postamızla neşredilmek· 
te olan Yabancı dilleC'de Haberler 
saatlcC'i aşağıda gön sterilmiştir. 

Jranca Saat 13 ,00 ve 18,45 de 

Arapça ,, 13,15 ve 19,45 de 

FransızC"a ,, 13,45 ve 20,15 de 

S A L 1 - 19 / 12 / 939 

12.30 Program ve Memleket Sa
at Ayarı 

12.3~ AJANS ve Meteoroloji Ha· 

berleri 

12.50 TÜRK MÜZİGl 
Çalanlar : Reşet Erer, Vecihe, 

Cevdet Kozan, Kemal Niyazi Sey
hun. 

13.30 - ı 4.oo . MÜZiK (Hafif 
Müzik) - Pi.) 

18.00 Program 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS· 

ve Meteoroloji Haberleri 
"!.8.25 Miizik: Cazband - (Pi.) 
18.55 Konuşma (Aile Ziraati) 
19.JO Türk Miiziği:Karışık Prog. 

raın. 

Ankara Radyosu Küme Ses ve 
Saz Heyeti. 

idare Eden: Mesut Cemil. 
19.50 Konuşma (Çocuk Terbiyesi) 

20.05 Türk Müziği Karışık proa-· 
ram 

21.00 Konser Takdimi : Halil B~ 
dii Yonetken tarafından. 

21.15 MÜZiK (Radyo Orkestra
- . Şef : Dr. E. Praetorius) 

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

(Fiyat) . 
22.20 Serbest Saat. 
22.30 Müzik (Operetler - Pi 

22.55 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.25 - 23.30 Yarınki Pragram. 

ve Kapanış. 
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Türkkuşuna aza 
kaydi meseiesi 

Bütün orta tedrisattan bir 
çok aza alınacak 

McruJeketin hava kuvvetlerine · 
olan ihtiyacı sebebiyle buyıl Türk
kuşuna faz:a aza almması muvafık 
görülmüş ve bu husus bütün orta 
tedrisat müesseselerine bild;riJmiş· 
tir. 

Lise 9, 10, 11 inci sınıflariyle 
buna muadil Öğretmen okullarının 

4, 5 ve altmcı sımflarındaki kız ve 
erkek talebelerden 17 yaşını ikmal 
~enlerin kaydına derhal başlanacak· 
tır. 

Adana sporun inkişafı 
meselesi 

· - Beşinci sahifeden artan -

yapılmaı, 
2 - 80000 nüfuslü Adana 

ıehirinde yedi kulüp fazla değildir. 
deniliyor kulüp ve cemiyet kütlenin 
büyüklüğü le ile ölçülmtz. Bu küt1tnın 
o spora olan alakasına bağbdır. 

AMERİKADA 

(Filandiya günü) 

1200 gazete yardım 
listesi açdı 

Nevyorktan Paris gazetelerine 
bildiriliyor - Eski Amerika cum 
hurreisi B. Hoover bugün beyanatta 
bulunarak Finlandiyaya yardım ya· 
pılması kakkında yapılan teşebbüs 
lcrin çok sevinç verici bir vaziyette 
olduğunu bildirmiştir. 

Eski cumhurreisi, bin ikiyüz Ame 
rikan gazetesinin iane için liste aç· 
tığını bildirmiş ve bütün Amerikan 
belediye reislcrininde gazetelerle el 
birliği yapmasını istemiştir. 

Önümüzdeki paıarlardan birisi · 
nin (Finlandiya günü) olarak kabul 
edilmesi ve ogün Amerikanın her 
tarafında vatandaşlardan Finlandiya 
ya nakdi yardım istcnmeside karar 
Jaştırı 1 mış tı r. 

Birleşik Amerika bahriye 
kadrosu genişletiliyor 

Cemiyetler emir ve arzu işi de · 
;ildir, Netekim köylerimizde şimdi
ye kadar bir teşkilatımız olmadı 
rı halde meşhur pehlivanlarımız 
oralardan çıktl. 

Hadiseleri tetkik ve hüküm ve· Vaşington : 18 (Radyo) -
rirken ruhiyet ve içtimayiyattan u· Birleşik Amerika bahriye neza-

reti kadrosunun 25600 artmasile zak bulunmamalıyız. 
3 _ Adanada fazla kulüp olnrsa , 175,000 e iblağ edilmesini istiyecek 

muhtelit takım çok kuvvetli çıkar tir. 80 destroyer ve muavin gemisi 
diyorsunu~. Bu hoş olduğu kadar· 30,000 kişiyi vazifelendirmiştir. 
da boştur. Meşhur (Silavya) takımm Halayda verilen 
yalnız bir fener bahçe mağlup etti. konferanslar 
Saydığımız yirmi kulüpten bir kişi 
olsun almadı. 

4 - Avrupada para ile oyun· 
cu almak meselesine gelince; Oda 
çok uzun. Bunu anlamak için bütün 
spor oyunculanm bilmek ve uzun 
etüd yapmak lazımdır. 
Yalnız Samsun söyleyelimki orada 
spormadde ve pua şekline girmiştir. 

böyle kimseler beynelmilel maç
lara girmek ve milletlerini temsi) 
~tmek hakkından mahrumdurlar. 

5 - Bekirin Almanyada kalma 
masına geldiğimiz vakit teessür du 
yanz. O milli musabakada bize çok 
şeref verdi. 

Fakat Koca Bekir üzerine gey. 
diği kırmızı· beyaz formayı temsil 
için para istediği zaman küçüldü bu 
bir tahmen bir duyma değil hazır 
bulunduğum spor kongresında ko-
nuşuldu .Ve kırmızı · beyaz forma 
kendisine yasak edildi. 

. Ve feci bir şey . işte bu spo
run sukutudur. 

6 - Dünya şampıyonu yaşara 

para değil spor hayatımıza şeref 
kazandırdığı için ev verildi, Avrupa· 
da bahsettiğiuiz, kimseler cambaz 
nevindedirler. Onlar milletlerini di· 
ğer milletlerin huzurunda temsil ede
mezler. Oraya ancak sporu spor 

-olarak yapanlar giderler. 
Spor kalpten kafadan, mideye 

indigi gün düşmüş ve bir mahalde 
oyunu olmuşutur. 

Orada gaye yalnız paradır . . Ş~: 
rcf dilenen büyük ferdi ve lçtımaı 
kıymet yoktur . 

islim Şaylan 

lskenderun: 18 (Hususi) - Cum 
buriyct Halk Partisinin seri konfe. 
ranslarmın verilmesine başlanmıştır. 

ilk konferansı Dil Tarih fakültesi 
profesörlerinden Ağop Dilaçar bu 
gün ls'<enderunda vermiştir. 

ikinci konferansı da profesör 
Abdulkadir inan Reyhaniyede ver
mektedir,' 

ilan 
Seyhan Hususi Muhasebe 
Müdürlüğünden: 

1 - (Fiyat) markalı vilayet es· 
ki hizmet otomobilinin (140) yüz 
kırk lira muhammen bedelli açık ar· 
tırmasına ikinci defa tayin edilen 
miiddet zarfında da istekli çıkma
dığından satışı pazarlığa bırakılmıştır 

2 - istekliler, muvakkat temi
nat parası olan (10) onlira (50) elJi 
kuruşu hususi muhasebe vennesme 
yatırarak 939 senesi birinci kanunu
nun 19 uncu salı gününe kadar hu. 
susi muhasebe varidat kalemine her 
gün müracaatla pey sürebilirler. 

11239 9- 14-19-23 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeniotel civarında 

tahsin eczahanesidir 

Türksôzü 

Müzik kursları 

Maarif müdürlüğü Okullarda 
muzikin canlanması için iki kurs aç· 
mışbr . 

Bu kurslardan biri Halkevinde 
çalışmaktadır . Burada Halkevj ban. 
do şefi tarafından keman ve man · 
dolin dersleri veriliyor, ikinci kurs 
Gazi okulunda . çalışmakta ve bu 
kursu erkek öyretmee okulu muzik 
öğretmeni Hilmi tümer idare etmek. 
tedir öğrendiğimize göre yakında 

kıymetli şarkılarını sık' sık dinledi · 
ğimiz öğretmen avcı tarafından da 
halk şarkılari kursu kurulacaktır . 

Bazı hakimlere makam 
tahsisata veren kanun 

-- -
Adliye Vekaleti, hakimlerimizin 

daha refahlı bir hayat seviyesine e· 
rişmeJeri için esaslı tetkikler yap· 
makla meşguldür., Türk adalet me. 
kanizmasının bu feragatli işçileri için 
mevcut her imkandan istifade edi
lecektir. Haber ardığımıza göre Ad· 
liye Vekaleti bu maksatla bir kanun 
layihası Lile hazırlamış bulunmakta· 
dır: Layiha, asli maaşı 6000 kuruş· 
tan faz.la olan hakimlere, dereceleri-· 
ne göre bir makam tahsisatı tesbit 
etmektedir. 

Prejenin, Büyük Millet Meclisi'ne 
takdim edilmek üıere bu yakınlarda 
Bışve1calcte sevk oluncağı ve Mec· 
lis'in bu devresinde çıkarılacağı zan. 
nedilmektedir. 

Yeni Belediye vergi ve 
resimleri meselesi 

Uzun zamandan beri üzerinde 
tetkikler yapılmakta olan yeni bele· 
diye vergi ve resimleri kanun pro· 
jesi son şeklini almış bulunmaktadır. 
Bu proje önümüzdeki günlerde ve
killer heyetinin tasvibine arzedile
cektir. 

Çok güzel bir yardım 
hareketi 

Haber aldığımıza göre şehrimi . 
zin hayırsever zenginlerinden Bay 
Nuri Has incirlik köyüne bir mek · 
tep binası yaptırmağa karar ver· 
miştir. 

Bu vaziyetten çok mütehassis 
olan incirlik köyluleri başta eğitmen 
ve muhtar olduğu halde köy namına 
Nuri Hasa bir teşekkür mektubu 
yazmışlardır. Yapılacak okulun adı 
"Nuri Has okulu,, olacaktır. 

Kayip olan av köpegi 

6 : Sahife 

Tekaüt ve yetim maaşl9 
tahvil meselesi 

Haber aldığımıza göre, tck~ii 
ve yetim maaşlarının k,tzalar ar• 
sındaki tahvil işleri şimdiye kad 
senede bir defa ve mali senenin s 
ayı içinde yapılmakta idi. Bu hııl 
bazı şikayetleri mucib olduğu ~ 

birçok vatandaşların bazen se 
on ay beklemek mecburiyetinde k• 
dığı görülmüştür. Maliye vekile 
son bir kararla tahvil işlerini seıı 
de iki defaya çıkarmıştır. Tab 
müracaatlarına mütedair muamele! 
bundan böyle mayıs ve ikinci teŞ 
aylannda yapılacaktır. 

(ilan) 
Adana askeri sattnalııı' 

komisyonu Reisliği 
Adana garnizonu için 15/ l 2 9 

Cuma günü saat onda kapalı zaı; 
eksiltmesi yapalacağı il an edifeıı 
ton ekmeklik una talip çıkmadıl"' 
dan kanunun 40. maddesine te 
kan bir ay içinde pazarlıkla almı11 
na karar verilmiştir. . 
fstekiUer her gün müracaat edebi 
lirler . 

11267 
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·~\t 

Adana Halkevi 1
trin 

Reisliğinden ı 
20/121939 Çarşamba günli '~ 

şamı evimiz salonunda gösterit ""' 
, umuz tarafından bir wusarrıe. ~ra 
verilecektir . Bu musamere içirı f' 
riş kağıtlarının Halkevi kalemi11° 
alınması lazımdır , 

Ceyhan Belediye ~İ' ~ ııın 
. d çık yasebn en: 

(25) lira asli maaşlı CeY~ 
Belediye muhasipliği münh•1 ~· 
Evsafı kanuniyesi haiz olanları" ete' 
rakı müsbitelerile birlikte riY'9~ 
müracaatları, imtihan kanunuev 1ı 
lin 28 inci perşembe günü saat .ş· 
de Belediye daimi encümeni bil 
runda yapılacağı ilan olunur. 

11266 17-19-21 

Mürettip alacağıı 
1 

ıııı' 
Matbaamızın gazete k15f1l~~ti' 

çalışmak üzere iki mürettibe 
1,.,J .. ,,., 

yaçvardır. idare hantmize ınu l 
~ llıe, 

5 Kônunsani 940 Adananın~·::~: 
tuluş bayramında Halkevi salof1~9 • ~ 3 
da verilecek mükellef Kızıla)' ati; 

]osuna şimdiden hazırları 111!~' ı. S 
11261 15-16-17-19·20·"'"' ~ka~ 

Sarı renkte uzun tüylü Set 
ter cinsinden bir av köpeği 

kaybolmuştur. ldarehanemize 
getirene iyi bir mükiifat verile 
cektir. 

·-----------------------
----- s 

~i~a 
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Asri sinema 
l'elefonla 250 

Türksözü 

Bu akşam 8,45 
Suvareden itibaren 

Müsahip Zade Celal'in Ölmez Eseri .. 

Asri sinema 

Telef onla 250 

Sahife: 7 

Şimdiye kadar yapılan Türkçe filmlerin en güzel ve en müstesnası 

Türkçe sözlü şarkılı 

BiR KAVUK DEVRiLDi ! .. 
Oyn1yaolar: Hazım - Vasfi Rıza 1. Galip - Emin Beliğ - Muammer - Mahmut - Feriha T eyfik • 

Mualla - Halide Pişkin - Samiye : 

Musiki kısmı: Kemani Sadi - Bayan Mualla 

--------------------------------------------~ 
~LSARAY 
.. SIN EMAS INDA. 

BU AKŞAM 

;u\tcrmakte Olduğu Fevkalade Film
~~İne hir tanesini daha ilave ediyor 

TAN Sineması 
Bu AKŞAM 

Sayın Halkın Gösterdiği Büyük ve 
Sonsuz alakaya bir şükran borcu 

Olmak üzere 
2 BUyUk FJlm Birden gösteriyor 

1 

ı ı an 
Adana askeri satınalma komisyonundan: 

Cinsi Miktarı , M. bedeli İ.Temi. 

Kıl yem torbası 

• • • • 

Adet Lira Lira 
1200 840 63 

300 240 i8 

Nevyorku 
Titreten Haydut 

~ Kadın Hırsızı 1 
Belleme 

• 
Kıl kolan 

( ortaboy ) 
(büyük ,,) 
( orta ,.) 

(büyük ,,) 
900 1800 135 
300 600 45 
1200 300 22,SO 

t;-ril.ııs12ca Sözlu Acıklı, İbretamiz 
Aşk ve lstirap Filmi 

~il 
~ Rolde : AN.NIE DUÇAU < 

ve JÜLES BERRY 

Baf Rolde : 

1 
BAY TEKiN 1 

( Buster Grap ) 

1

, ~l:>ek ·y~kı~·da 
Çlııı} Zola'mn Sihirli Kalem;nden 
1krnış Bir Edebiyat Ş~bcseri 

2 

YIL·MAYAN 
KOVBOYLAR 

( BUCK JONES J Tarafandan 
Mac-era ve Dehşet Filmi 

: Je~n Gabin si-mone Sim~n 
( 

' 

IN IIarkuladc Sanat Kudreti!~ Ôrulmuş Bir Sinema Harikası 

Hayvanlaşan İnsan 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Direktörlüğünden : 
l - Fabrikamızda yapılacak 7335, l 1 liralık Lağım mecralarr mal-

~~eside müt aahhide ait olmak üzere ongün müddetle açık eksiltmeye 

1 
lllrnuştur. 

)~ 2 - M~nakasa birinci kanunun yirmi ikinci cuma günü saat 16 da 
Pılacaktır: 

1 
~ 3 - Talip olanlar hergün öğleden sonra Fabrika müdürlüğüne müra 
atla projeyi ve evrakı keşfiyeyi görebilirler. 

1~~ S - Taliplerin bu gibi işleri yaptıklarına dair ehliyet vesikalarım mü
~sa günü getirmeleri lazımdır. 

~· S - Keşif bedelinin °/0 7,50 nisbetiı:ıde bir ban:Ca mektubu veya te• 
10

at akçası•vereceklerdir. 11264 16-19-21-23 

---·------------------3780 283 t 50 
Yukarıda ciui ve miktarı yazıh mutabiye malzemesi açık cksiltmiye 

koı u 1 n:u~tvr. Muhammen bcdcJi He iJk teminat tutarı karşılermda göste
rilmiştir. Eksiltmesi 25-12 939 Pazartesi günü saat onda Adanada askeri 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi Adana ve Maraş askeri satın alma komisyonlarında her 

gün görülebilir. istekliler belli gün ve saatte ilk tcminatlarile komisyo· 
numuza muracaatları. 11236 8· 13· 18.23 

or. Muzaffer Lokman . 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastc.larını kabule 
başlamıştır .. 

R. C. A. Radyoları 
1 d • g e ı 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo 
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Salııfc : 8 Türksözü 19 Kanunuevvel 939 

Adana Borsası Muameleleri 1 
PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KlLO FIATI 

En az .En çok Satılan Mikdar 

K.. S. K. S. Kilo 
KOZ• 00 n 
Ma. parlafl • 00 -46 
Ma. temizi • 00 -44~75 

Klcvland -00 52 ___ 

Kfevland ( Y.M. ) 1 

YAPAGI 
Beyaz ( 1 1 Siyah 

Çl(;IT 

~l 
1 

Yerli •Yemlik. 
1 • •Tohumluk,. 

HUBUBAT 
Butday Kıbns 1 

.. Yerli 

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

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç • " ~D Dört yıldız Dotruluk ftl 
~ c;: üç ' .2 ı:: " • 
o - Simit '= "ii •• 
~ > Dört ytldn Cumhuriyet :::ı 
('il l.)o 

üç ,.. 
" " 

Simit . . · H 

Livnpol Telgrafları Kambiyo ve p.,,. 
18 I 12 I 1938 iş Ba.ulcasından abn~r. 

Pelte Sanrım 

Hi7.lr 8 97 Lireı 

-~ Vadeli 1. 8 40 Rayi§mark 
rT 91 Frank (Fransız ) -g 42 Vadeli 111 Sterlin ( inailiz ) -5- ?.3 

Hind hazır 8 12 Dolar ( Amerika ) !30 -ı 36 
1Nevvork " 11 56 Frank .( isvicre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nan 

1939 K. Tasarruf 

32,000 ~iRA 

ikramive planı 

MOKAFP.T 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylu1, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Lirahk 2.000 Lira 
5 • 1000 • .S.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

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

251 • 25 • 6.250 • 

435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

TÜRK.8ÖZU 

GAZETECİLİK-MATBAACIL 1 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

1 Son g~tirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kita-plar, mecmualar, gazeteler, 
cedveJler, çekler , biletler, kart· 

vizitler, haritalar , plfinlar, mak
buzlar , her boyria defterler, 

Renkli afişler 

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

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarl~ 

mücehhez bulµnuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yah"1 

Avrupa karı nefis bir cild içi11d' 
görmek istiyorsanız Türksöı0 
C ildhanesine gönderiniz • 

Zarif sağlam 

Bir cild1 bölgede ancak Tür~' 
sözünün sanatkar mücellidioİf'I 
elinden çıkabilir. 

inan Yazıhanesi 
Y enidcn açtıjımız istiklal Okulu karşısında [ 82 ] numaralı inan ya'll.: 

hanesinde .. Tüccari hesaplara bakrhr ve defter tutulur. Nüfus, Tapu,:. 
oa, F erat, Beledi~e işleri için her n~vi isti~alar yaz1h~. Anka.radı .v.e,h/ 
letler - Devlet Şutası - Mıbkemeı Temyız ile r.,smı dewırdekı ,,.. 
süratJe takibedilir. Son sistem makinalarla mücehhez matbaada tib i~;. 
rine zirai ilat, radyo, bisiklet ve bütün makina ve yedekleri radyo tidl\ 

leri ve m ~ınlelcetimizin yapı işl~rifl h le ıll uıl ·n u• f erıc ! mJlfafılc kire~~! 
( tut lalardan ) ist~nilen yere kadar gôndermete delalet eder. ( ~ ':(J, 
ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazılan parasız yazılar. Sür'at intit• 
emniyet yazı.hanemizin prensibidir. 

C. ___________________________________ / 

---------------------------------~-
Diş Tabibi Şevket 

. _ .. ) 
lstanbuldan avdet etmiş ve hastalanm her gün saat 8- 12 ve ı4 tıf· 

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başfanJ'ş 
11258 

--------------------~-----------../ 
Umumi neşriyat müdiir~ 
Ma~id Güçlü ----------------- Adana Tiirk sözü matb•'
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