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Finlandiya üstüne yürüyen sovyet 
kuvvetleri yarım milyonu buldu !asker sevkiyati başladı ı 

! l,,011dra : 19 (Royter)-1\anadn t 
! dan lngıltere) e ilk parti hır jir- • 
! ka asker ~eldi. Hay E Lf!n sahil- t 
! de bu firl.nyı harştlama merası· i 
! mitıde bulıuımuşt11r. e 

Kızıllar 
kadar 

dün 17000, verdi; ve elli ölü 
tank ~-··---------------- ....... hafif, kaybettiler 

.... 
agır 

Harp gemilerini ma)nlerden korumıık için l:ullrınılnrı Prırııvanalar 
rleTIİZP. ıılflıri lırJ,Pn 

Şimal denizlerinde dün 
altı vapur battı. 

Almanlann bir harp gemisi batırıldı; ve 
Heligolantta ocı iki tayyareleri düşürüldü 

Londra : 19 (Radyo) - Alman 11 
tayyareleri dün bitaraf gemilere ve ba 
hkçı gemilerint" tecavüz etmişlerdir. 
bir balıkçı gemisini batırmıştır. Ayrı
ca iki vapur batırılmıştır. Alman tay· 
Yareleri bir İtalyan bandıralı vapura· 
da tecavüz etmişlerdir. Üç romorkö-

rede taarnız edilmiştir. Bunlardan bi
risi batmıştır. Heligoland üstünde ya 
pılan hava muharebesinde 1'2 Alman 

tay ya resi düşürülmüştür. Bir Alman 
harp gemisinin de ağır yaralandığı ha 

( Gerisi üçüncü t-ahi fede ) 

İngiliz Başvekilinin dün 
garb cebhesindeki teftişi 
Çemberlayn Majinonun bir kısmını gezdi; askeri 
harekat hakkında ordu şeflerinden ızahat aldı. 
Daladye, Çemberlayn şerefine bir ziyafet verdi 

Paris: 19 (Radyo) - lngiliz Baş
"~kili Bay Çemberlayn Loren cebhe
~1ndc dün lngiliz mıntakasını teftiş 
~~iştir. Husus1 trenle bu civarda bir 
oy istasyonuna gelen Başvekil Ge

~traı Gamlen ve bir mitrclyoz bölüğil 
<trarından karşılanmıştır. Başvekil 
"<ıiino hattının bir kısmını gezmiş ve 
~tdu şeflerinden· harekat hakkında 
ı~hat almıştır. Çemberlayn gördükle
~tıden fevkalade memnun olmuştur. 
~tıdan sonra Başvekil lngiliz karar

!ithı kumandanlığına gitmiş burada 
ltıt g"cri karargahlarda tetkikler yap
ıştır. Başvekil hayranlıklannı izhar 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

)intihar eden Alman 
gemisi mürettebatı 

1039 alman bahriyelisi 
Montevideode mevkuf 

Montevideo ': 1!) (Rad_yo) -- Ad· 
miral Graf Fon Şpe zırhlısı kuman• 
danı bir romörkörle Montevideoya 
çıkmıştır. Alman gemisindeki 1039 
bahriyelinin karaya ihracında hiç bir 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Londra: 19 (Radyo) - Neşredi 

len Sovyet tebliğine göre, 18 Kanu
nuevelde Sovyet kıtaları Murmansk 
istikametinde Balkajardi kasabasım 

işgal etmişlerdir. Keşif kolları ile Fin 
kuvvetleri arasında musadameler ol
muştur. Karelide topçu ateşi taati c-

edilmiştir. Sovyet tayyareleri muhtelif 
bölgelerde faaliyette bulunmuşlardır. 

Sahil bataryaları da bombardıman fa. 
aliyetinde bulunmuşlardır. 

Fin tebliğinde ise, Karelide Sov-
yet kuvvetleri ile yapılan çarpışmalar

-Gerisi altıncı sahifede -

Sıhhat vekilimiz doktor 
Hulusi Ala taş şehrimizde 

J\lemleket içinde tet 

kik seyahatına çıkmış ı 
olan sıhhat ve içtimai 
muavenet vekilimiz Sayın, 
Doktor Hulusi Alataş'ın 1 
şehrimize de geleceğini 

1 

yazmıştık. 
Aldığımız malumata 

göre, Sıhhat vekilimiz 1 
Sayın Hulusi Alataş bu 1 
sabah saat 6,40 da Diyarı 
bakır postasına takılan 

hususi vagonlariyle şehri 
mize geleceklerdır. 

Sıhhat Vek limiz, 
valimiz Faik Üstün, ku

mandanımız Arif Tanyeri,tlilllSı/ı/ıat~ ı·p/,-ifimiz Hrıinı·ıııılılar ·.ırasında 
Belediye rdsi, sıhhat ve içtimai muavenet müdiirü Partililer , Halkevliler 
ve halk tarafından törenle karşılanacaktır . 

Sayın vekil bugünü ve yaıını şehrimizde geçireceklerdir, Bav Hulusi 
Alataş şehrimizdeki sıhhat müesseselerini ve di~er devlet müesseselerini 
ziyaret ederek tetkiklerde bulunacaklardır . 

SIRAStNA GÖRE 

İHTIKARLA MÜCADELE 
IE5} uyuk harbin buyuk k:ı. • 
~ zançl:ırı. Helkı kasıp ka· 

vurarak toplanan servetle
rin hayalleri bazı kimselerin ağızları· 
ıu sulandırabilir. İştihalar şahlanmış 
olabilir. Fakat bu gibilerin iştihal:ı.

rını arttıracak, onların hırslarını tes · 
kin edecek mUrUvvetli efendiler. Tur
kiye Cumhuriyetinin smırlan içinde 
artık bulunamaz. 

İcabında bu yurdu tehlikelere 
karşı korumak için kanını, canını fe
daya hazır bulunan Turk milletinin 
zaruri ihtiyaçlal'ını bir kazanç yolu 
tasavvur ederek, gayrı meşrn yollara 
sapanların yakasına Devlet bila te· 
reddut ,yapışacaktır. Bu devletin ' a· 
zifesi. 

Muhtekirlcre karşı mtıcadelede 
halkın da vnzifesi val'dır. Bazı hileli 
işler Devletin ğözUnden kaçabilir: fa
kat halk kendi menfaatini esaslı bir 
şekilde kontı·ol etmelidir. Bunun için 
de yapılacak şey daha şimdiden keıı
dimi2i harp iktisadiyatının icaplarına 
göre hareket dmeğe alıı:tırmalı ve 

ona göre vaziyet almalıyız. 
1 - 1 fer ~eyde ar.ami tn·wrruf. 
:? - Ya~anıa brzlarımı7.l derhal 

dc~htirerek ancak sıhhatimizin. ha· 
yatımızın muhafazasına yararlı ve 

kafi gelebilecek şekilde _yemek ve ge
.'·i:ımek. 

8 - Luk" eşyalal'dan kaçmak 
bahnsus bunlar hariçten tedarik olu
nuyorsa hunlara biç yanaşmamak, 

4 - Luzumsuz yere telaş göste
rerek, fazla e~ya almamak 

.) - B Ugtınku hayatın normal 
bir hayat: olmadı~ını kafamıza koya
rak daha şimdiden, Uç, dört yıl son
rasını da duşunerek kendimizi, sade. 
tabii bir ha.yata alıştırmak en kuçuk 
bir vasıtadan, en değersiz bir mad· 
deden azami -;urette istifade etmesini 
öğrenerek. her turlu israftan kaçın· 
mak. 

Daha hu gUnden israf edec •k 
bir şeyimiz.in olmadığım du~Unmeli ve 
bunu tabii' hulmalıy'IZ, muhtekir an· 
cak bu tedbirlerle \"Ur ulur. l larp 
içinde de~\liz., fakat harp etrafımıza 

sarmıştır. Devletiıı aldığı tedbirlerin 
yanında ferdlerin ve ailelerin de va
zifesi buyuktur· 

1 foJa.;a : I Ia.ya!ıınıza. sıhbabmı.za 
taalluk etmiyen hiç bir madde v~ eş• 
ya, bi.ı:irr. i~tib:ım1zı celbetmemeli, 
ıbtiyatsı.dık yaparak muhtekirlerin 
kurdukları ahlara yaklaşmamalıyız .• 
Bu marifet bize duşer. K. O. 



.S:ı hifo 2 

Kızıl ayın gaz 
maskeleri 

Bizim maskeler Avrupa 
maskelerinden iyidir 

htanbul: 19 ( Hususi ) Bir müd 
dettenberi Cenevrede bulunan Mıl· 
Jetler Cemiyeti Hıfzıssıhha komite
sindeki delegemiz Ağrı mebusu Hü· 
samettin Kural bu sabahki Semp 
Jon ekspresile şehrimize gelmiştir. 

l iüsameddin Kural, Kızılay rei
si de olduğundan Cenevrede topla 
nan ( Beynelmilel Kızılay ve Kızıl
aç ) birlıği komitesi müzakerelerine 
de iştirak etmiştir. 

Delegemiz şunları söylemiştir. 
- Milletler Cemiyeti hıfzıssıhha 

komitesınde dünya saglık işleri gö 
rüşülmüştür. Toblantılar bir hafta 
kadar sürmüştür. Harp dolayısile 
Paristen Cenevreye nakledilen bey 
nelmi]el kızıl haç birliğilc de temas · 
ta bulundum, 

Bu munasebetle Avrupada. ze
hirli gazlere karşı yapılan maskele
ri tetkik ettim. Bi2im fabrikamızda 

imal l)lunan maskeler gerek kullanıl 
masındaki kolaylık dolayısiyle daha 

iyi oljuğu kana;1tindeyim. Maske 
fiatlarırıı indirmek imkasızdır. Zaten 
Kızılay bundan bir ticaret beklemi· 
yor. Maıiyet fıatma mevcnttur. Bu 
akşam Ankaraya döneceğim. 

İsveç in yeni safa ret başkatibi 
Zetheliyus da ayni trenle gelmişti. 

Dört İranlı mühendisle iş adamı 
olduklarını söyliyen iki Alman da 
bugün kü ekspresirı yolcuları a -
rasındadır . 

Yeni bir ilk okul 

Haber aldığımıza göre şe rimi· 
zin Reşatbey mahallesinde yeni bir 
ilk okul inşa edilecektir. Bu bina 
için .30.000 lira sarfedilecektir. 

ŞEHİRDE HAVA 

Türk sözü 20 Kanununveı 939 

,-----------------·----------------ı----·--------

1 
'---------------------------·----------------------

Hayvan ihracatımız 

Cenup hududumuzdan sevk 
ettiğimiz hayvan sayısı nedir? 

Genub hududumuzdan yapılan 
hayvan ihracatındaki yolsuzlukların 
önune geçmek için hükumet tarafından 
esaslı tedbirler alınmışh. Takas su· 
retiyle Suriyeye koyun gönderilmesine 
imkan verilmesi üzerine vaziyet dü· 
zelrr.iş ve ihracat normal hale gelmiş 
tir.Suriyeye 200. 000 koyunun ihracı 
temin edilmştir. Elde edilen kazanç 
geçen senelerden yüzde 25.fazladır. 

Rusyaya ihracı taahhüt ve ka
bul edilmiş olan 125. 000 koyun da 
gönderilmiştir. 

Bunlara rağmen memlekette ha· 
vaların müsait gitmesi sebebiyle ko
yun mevcudu geçen yıUardan fazla 
olduğundan fiatlara kış masrafından 
başka bir zam yapılmıyacağı söyle
nı,•or. 

iptidai maddesi kendir 
olan maddelerin ihracı 

İç tidai maddesi kendir olan dö
küntü halindeki halat, kınnap parça 
ve kırrntılısrmın memleket dahilinde 
istimaline imkan olmadığından ibra 
cmda bir mahzur bulunmadığı tica
ret vekaletinden alakacarlara bildi 
rilmi.ştir. 

ihtikarın 
kanunu 

,. 
men ı 

çıkıyor 

Men'i ihtikar kanunu bu hafta 
içinde Meclisten çıkarak derhal tat 
bikına başlanacektır, Şehrimiz de 
şimdiden hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bütün vilayetlerde geniş salahiyetli 
birer Komisyon bulunacaktır. Bu 
komisyonların hususi memurları 
olacak ve bunlar ..piyasayı müte· 
mad'i surette kontrol edecekler
dir. 

Ceza Evlerindeki mah
kumlar yiyecek bedel ... 

lerini Nasıl Ödeyecekler? 

Ceza evleriyle mahkeme binalar 
inşası karşılığı ol;ırak alınacak harç 
lar ve mahkumlara ödettirilecek yi
yecek heddleri hakkındaki kanunda 
mahkumlardan aranacak yiyecek be 
delleri ödenmediği takdirde bunun 
ne suretle tahsil edile-ceği zikredil· 
memiş bulunmaktadır. 

Yiyecek bedelini ödemeğe muk
tedir oldukları sabit olan borçluları 

I Şehriıniz okullarında 

l Hava tehlikesinden 
korunma tecrübeleri 

Adana Kızlisesinde hava tehli 
kesinden korunma tecrübeleri yapıl· 
dığını dün yazmıştık. Aldıgımız ma · 
lıimata göre, bu tecrübeler şehri 
mizdeki bütün orta tedrisat mües 
seselerinde yapılacaktır. Hunun içırı 

tale~e ve öğretmenler arasında te~ · 
kilit kurulmaktadır. 

Çok çocuklu hakimlere 
yardım şekli değiştiriliyor 

Haber aldığımıza göre , Adlife 
vekaletimız çok çocuklu hakimlere 
bugüne kadar yapmakta olduğu yar· 
dımın şeklini değiştirmek kararın• 
vermiş ve bu hususta bir kanun 1 
hası hazırlıklarına başlamıştır . Layt· 
hanın esa·ı , çok çocuklu hakimlere 
yapılmakda olan naLrd1 yardımı kal· 
dırmakta bunun yerine çocukların 
okutacak vesaiti temin eylemek · 
tedir . 

Bu meyanda. hakim çocukları 
için büyük şehir ve kasabalarda 
Adliy"! Vekaleti tarafından pansi 
yonlar açılacağı vt çocukların tahsil 
ve terbiyelerini buralarda ikrrıal 
etmeleri için kf"ndilerine yardımda 
bulunacağı anla;ılmaktadır. 

Benzin fiyatı 
değişmemiştir 

Nişan 

takıpte, devlet alacağının tahsili 
kabil olmakta ise de aczi sabit olan Benzin ve petrol satan firınals.r 
mahkumlar aleyhine yapılan icra ta· mümessıllerinin ticaret vekaletınde 

.. kipleri tamamen neticesiz kalmak· bir toplantı yaptıklarını yazmıştık· 
Diş tabibi Bayan feride taşkın- tadır. Dün aldığımız malumata göre, be!'I 

la Dr. Bay bedri " Görgü " nün Hazinenin zararını mucip olan zin ve petrolla diğer alakadar mad· 
Nişan merasimi 17. 12 . 939 pazar bu vaziyeti önlemek üzere, adliye delerin fiyatları tesbit edilmiştir· 
günü 19 . 30 da Veterinel' Bay Ali vekaleti yukarıda adını yazdığımız Benzin ve petrol fiyatlarında esaslı 
Rıza taşkının kızıl ay bitişigindeki kanuna yeni bazı hükümler ilave e· bir değişiklik yapılmamıştır. Y atrııı 
evinde büyük bir kalabalıkla kutlu - den bir layiha hazırlamıştı. motorin fiyatları artırılmıştır. 

Şehrimizde dün gök yüzü açık lanmış ve davetliler geç vakta ka • Meclisin alakalı encümenlerinde ____________ ___-/ 

bava bafif rüzgarlı geÇmiştir. En dar eğlenmişlerdir . Memleketimizin tetkık edilerek s0n şeklini almış bu-
çek sıcak gölgede 20 dereceyi buı. yetiştirdiği bu dt'ğerıı iki gencin saa- ıunan bu layiha umumi heyete sev- Garp cephesinde 

im-uş-tu_. ___________ d_e_ti-ni_d_e_c_a_n_d_an-di-le-ri_z_. -----kedilmişti r. d Ü nkü çarp iŞ mala r 

Berhava edilen madenler 1 Londra:l9(Radyo)-Vojd•f 

Ajanslar, Sovyet Fin harbi do -

layısile, Finlandalıların şimali Finlan 

da ' daki nikel madenlerini berha -
va rttiğini haber veriyor · 

Bu münasebetle nikel mevzuu 

1 

e~=l~~d~ yaptığımız etüdü hulasa 

1751 yılıııda sanayie girmiş o -

lan nikel parlak a ık sarı, oldukça 

1 sert bir madendir. Nıkelin en mü . 

G0N0N MEVZUU 

him istihsal bölgeleri kanada, Nor . 
veç, Finlandiya ve yuoanistandır . 

Dünyada yıllık bütün nikel istiksa · 

latı 48,000 tondur. Bunun 38 ,.000 
tonu kanada topraklarından, geri 

kalanıda Finlanda , Yunanistan ve 

Norveç topraklarından alınır . Bu 
rakamın üçte biri kadar nikelinde 

Finlandada elde edildiği tespit edil
miştir , 

Bugün nikel madeni piyasada 

pek yüksek bir baha elde edeme -
miş isede , ince işlerde kullandığı 

gibi mevcudu az istihsali güç bir 
madendir . Finlandiya nikel istih -
salatından bizim paramızla yılda a . 
şaç1 yukarı üç milyon lira gelir te · 
min etmektedir. Finlanda nikelinin 
yegane müşterisi İsviçredir. 

Nı. Ta. 

larında, Fransız keşif kolları Alm30 

keşif kollarını püskürtmüş iki A!· 
man zabiti ve bir kaç asker esır 
alınarak geri hatta ,getirilmiştir. 

"ı 
Amerika sularina tecavll 

·ıet 
ed'!decek muharip geı11 1 

V . ) f1ıJ'' aşıngton : 19 (Radyo -
d ·ıeıı · 

Panama konferansında tayin e 1 ıJ 
. ~ 

bıtaraf mıntakalara tecavüz eden t 
haripler hakkında ne gibi hareke 
edilmesi lazımgeldiğinin kararlaştı· 

------------------ rılması icabettiğiui söylemiştir. 
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J\bone şartlan 

l 2 Aylık 
6 Aylık 

3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 

100 
100 

l -Dış mernlekctleı ıçin Abone 
edeli değişmez yalnız posta masrafı 

tilınmedilir. 

2 - ilanlar için idareye rnüra
~ilat edilmelidir. 

RADYO 
Bugünkü Program 

lüRKIYE RAD.YO ofF0Z1YON 
~ST AL ARI TÜRKiYE. RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her glln yalnız kısa dalga 31, 7 
Ilı. 946.) kc/s postamızla neşredilmek· 
te olan Yaban et dillerde Haberler 
'aatleri aşağıda gön -terilmiştir. 

İranca Saat 13.00 ve 18,43 de 

Arapça ,, 1:), 1.) ve 19,.ı:> de 

Fransızc-a ,, 1:311.) ve 20, 13 de 

Çarşanba - 20 I 12 I 939 
12.30 Program ve Memleket Sa· 

at AY.arı 

12.35 Aj.A.NS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

l2.50 TürkMüziği -Pi.) 
?3.30/14.00 Müzik(Küçük Orkerası 

Şef : Necip Aşkın ) 
l - Hippmann : Seyahat Şarkıları 
(F' ant~zi) 
2 - halo Brancuci : Elveda Aşkım 
<Vaı!;) 
3 - Brahms: Macar Dansı, No.1 ve 2 
4 - Spero Kochmann : Ebedi Arka· 
daş 

18.00 Program 
18.0SMemleket Saat Ayarı, AJANS 

\ıe Meteoroloji Haberleri 
18 25 Türk Müziğı 

~ Çalanl:ır: Vecihe' Fahire Fersan, 
Cfik Fersan. Cevdet Çağla. 

'J. - Okuyan : Radife Erten 
19.25 Konuşma (Dış politika ha

d scleri 
19.40 Türk müziği (Fasıl Heyeti) 
20.20 TE~SİL : Kahkaha Düş· 

Qııını. 

Yazan : Kemal Tözem. 

~ 20.50 Konuşma ( Haftalık Posta 
lltusu) 

~ 21.10 Müzik (Riyaseti Cumhur 
~rıdosu - Şef : Ihsan Künçer ) 

. 22.00 Memleket Saat Ayari, A
ilrıs Haberleri; Ziraat· Esham-Tah
\ıil• at, Kambiyo - Nukut Borsası 

(t'iyat) . 

22.20 Serbest Saat. 
22.30 Müzik : Mendelssohn Ke· 

an Konsertosu (Pi.) 

23.00 Müzik (Cazband - Pi.) 
K 23.25 - 23.30 Yarınki Pragram, 

11Panış. 

Türk sözü 20 Kanunuevvel 939 

, ........ _. ..... ._ ... _ .............................................. , l Dtüı ny©ı lhıc§llb~ırD~ırü j 
Almanlar Polonyayı 

valilikle idare edecek 

Polonya üç mıntıkaya ayrılıyor 

Londra : 19 (Radyo) - Alman 
lar Polonyada Nazi himayesi altında 
bir hükumet kurmaktan vazgeçmiş
lerdir. 

Palonyayı bir Alman umumi va 
li idare edecektir. Polonya üç mm· 
takaya ayrılacaktır. Polonya halkı 
bu üç mıntıkaya nakledilecektir. 

Tiyençin meselesinin 
tasfizesi konuşması 

Tokyo; 19 (Radyo) - jngilte· 
renin Tokyo~Büyük elçisi, Japon ha· 
riciye nazır muavini arasında Tiyen 
çin meselesinin tasfiyesi için konuş· 
malar başlamıştır. 

Maarif Vekilimizin Cenup Cenubi Afrikadaki İngiliz 
vilayetlerimızdeki tetkiki gemileri çekildi 

Ankara: 19 ( Hususi ) Maarif 
Vekili Cenup vilayetlerinde bir tet 
kik seyahatint" çıkmıştır. 

Mısır veliahtini n 
Kcztlaya yardımları 

Ankara : 19 ( Hususi ) Mısır ve· 
liaoti kızılay kurnmuna Kahire Elçi· 
miz vasıtasile beş yüz fngi liz lirası 
teberruda bulunmuştur. 

B · Hamdullah Suphi 
Romanyaya döndüler 

İstanbul 19 ( Hususi ) 
Bir müddet evvel mezunen şehri· 

mize gelmiş olan Bükre,; büyük el • 
çimiz Hamdullah Suphi tanrıöver 

bugün Romanyaya dönecektir. 

-
Londra : 19 (Radp) - Arık 

Royal ve diğer lngi1iz gemileri Mon 
tevideo sahillerinden ayrılmışlardır. 

Panama Reisicumhuru 
vefat etti 

Vaşington : 19 (R..tdyo) - Pa
nama Reisicumhıuu öldü. Yeni Rei· 
sicumhurluğa Samuel Rold geçti. 

Sovyetlerirı Karadenizde 
yaptıkları manevralar 

Londra: 19 (Radyo) - Bir müd 
det evvel Sovyetlerin Karadcnizde 
yaptığı manevralara mayn gemileri 
torpidolar ve tayyareler iştirak et· 
miştir. Manevraların başlıca mevzu 
unu tahtelbahirlere karşı mücadele· 

1 tedbirleri teşkil etmiştir. 

D U Y D U K ·L A R 1 M 1 Z 

Görünmez insanlar alemi 
Mevyorktan Fransız gazerelerine şöyle bir haber ver liyor : 
" Maks Gardner isminde bir kimyager hir tesadüf eseri olarak eşya. 

yı görünmez hale getiren bir madde keşfetmiştir. Maks Gardner'in büyüic 
bir sır olarak sakladığı yeni maddenin esası grafit · saf halde tabi\ kar· 
bon - olduğu zannedi iyor. Amerika ordusuna mensup bir heyet yl"ni 
keşfedilen bu maddeyi tetkik edecektir. ,, 

Küçük b r hareke-ti ehemmiyetsiz bir an için :le dıi lyanın bir ucund~n 
öbür ucuna nakleden radyo fen harikalarına bakınc~ eşyayı insan gözün e 
görünmez eden bir maddenin keşfedilmiş olmasma hayret eJilmez. 

Fakat acaba kimya fenninin bu yeni keşfi tahakkuk !!decek olursa dün 
ya yüzünde ne gibi inkılaplar husule gelecektir. 

Şimdiki halde bunu tayin değil tasavvura bile iınkan yoktur. O vakit 
dünya yüzü cinler ve periler alemi şeklini alacaktır eşyayı göze göster· 
miyen madde ile ordular da tabii görünmez hale gireceğine göre artık 
bu yeni silahı hiç bir millet başa çıkarıııyacaktır. 

Bu fenni keşiften iptida istifade edecek edece- olan memleket c"han 
hakimiyetini ele alacaktır. Yahut milletler arasında hakiki bir sulh devri 

açmağa hizmet edecektir. 

Almanya hazırlanıyor 

1 Belçika Hollanda 
hududunda yirmi 
Alman kolordusu 

Londra : 19 (Radyo) - Büyük 
bir İngiliz gazetesinin salahivettar 
İngiliz mahfıllerinden alarak verdiği 
bir habere göre Almanlar Belçika 
ve Hollanda hududuna yirmi kolor
du tahşid etmişlerdir. 

Teşkilatımızda çalışmak 

istiyen Polonyalılar 

fstanbul: 19 [ Hususi ] - İstan· 
bul Polonya konsolosluğu Ticaret 
odasına bir mektup göndererek Po
lonya ilim ve fen adamlarının icap 
ederse Türkiye teşkilatında çalışma 
ğa amade olduğunu bildirmiştir. 

intihar eden alman gemisi 
- Birinci sahifeden artan -

hadic:e olmamıc;tır. Bahriyeliler mev· 
kuf tutulacnklardır. Uruguay hariciye 
ncznrdioin tebliğine göre. Almtm ge· 
mi-.inden karaya çıkan zabit ve mU· 

reltelı.:ıt her turlu harp faaliyetinden 
uzak tutulacaktır. 

Anıcl·ikan gazelel .. rinin mUtalea· 
!arına rgöre, ei!er .\imanlar Graf Spe· 
nin ı\\ontevideoda tevkifine razı ol· 
salardı harp -;onu bu gemiyi pekala 
geri alabilirlerdi. Fakat vaziyet göcı· 
teriyor ki. Almanya h:ırhi kazımacıı· 
gından emin degildiı·. 

Paris : 1!l {Rad.yo) - Graf Fon 
Spenin intiharı Paris matbuatında ge· 
niş bir yeı· tutmaktadır. Fransız go· 
zett:leri. bunu bU_yUk bir Alm:ıo mu
vaffvkiyetsizligi olarak görmekrc, 
Alman zırhlıları hakkında bu hadise· 
nio bir fikir verdiğini ve Alman de
niz filosunu itibardan duşurmUş ol
duğunu kaydetmektedir. 

Şimal denizinde dün 
altı vapur bath 

- !3irinci sahifeden artan
ber veriliyor. 

Londra : 19 (Radyo) - 24!l0 toa 
luk Norveç bandıralı Glitre vapuru şi 
mal denizinde mayine çarparak batmış 
tır ğeminin mürettebatından beşı kay 
bolmuş, diğerleri lskoçya sahiline çık 
mışlardır. 

Londra : 19 (Radyo) - He1igo 
land hava muharesinde yedi lngi· 
!iz tayyaresi üslerine dönmemiştir. 

Almanyanın şimali garbisinde bü 
yük hava muharebesi yapıldığı hak 
kındaki Alaman haberleri asılsızdır. 

İngiliz başvekilinin dün 
Garp cephesindeki teftişi 

( Birinci sahifeden aıtan ) 

ederek Parise dönmüştür. 
Dün gece Fransız Başvekili Bay 

Daladye lnRiliı Başvekili Çemberlayn 
şeref ine bir akşam ziya{ eti vermiş ve 
bunu bir SU\ are takibetmi~tir. 
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Polonyada neler gördüm 
Harp esnasında Polonyada bulunan bir 
Fı ansız Kadın muharririnin anlattıkları 

Ölüm, panik ve adım 
başında Facia sahnesi! 

- Dünkü nushadan artan -

[ 2 ] 
Bükreş .. Bırinci Kanun - Ayıo 

orı dördünde kordiplomatiğin o gün 
geçtiği Zbaraz'da idik. Ertrsi gece 
Tarnopol'da hariciye nt!zaretinin O· 

tomobillerine rastgeldik. Artık Ro
manya hududuna doğru tam firar 
başlamıştı. Yollar, benzin kalmadı

ğı için terkedi!miş otomobillerle do 
lu idi. 

Yorgunluktan bitmiş kadın, er
kek, çocuk binlerce insan yolların 
üzerinde ... ürünerek ilerliyorlardı ... 

Burada, benden evvel diğerle
rinin d~ yapmış olduğuna şüphe bu 
lunmayan bir işarette bulunacağım: 

Ne insani düşüncelerin, ne de ko
runma tedbirlerinin rahatsız edeme
mediği Alman tayyareleri Polonya
da bütün kudret ve meharetlerini 
göstermişlerdir. 

Filhakika bu harp vahşi olmuş
tur. Fakat şurasını derhal ilave et
mek lazımdır ki, neticeleri, harrten 
evvelki bazı İşaretlerin bize tasav
vur ettirdiğinden çok aşağı olmuş 

tur . 
16 akşamı, Ulaszkovce'de gec~yi 
geçirmek üzere ·tevakkuf ettik. Er
tesi gün, bizi Romarıyadan ayırmak
ta olan 30 kilometreyi katedece
ğimizi umııyorduk. 

Burada da vaziyet kötü idi. Bü
tün halk sinirli ve karakollar hare· 
kete hazır bir vaziyette idi. Kasa
banın meydanlığında köylüler alçak 

s e s 1 e konuşuyorlar, münakaşa 
ediyorlardı. Bu mıntıkadaki Ukran
yalılar heyecana düşmeğe başla
mışlardı. Bu gece bir köylünün e 
vinde uyudum . Ve rüyamda bir 
banyo, arkasından bir duş ve temiz 
çamaşırlar gördüm. Filhakika bu, 
böyle bir anda, ve böyle bir yerde 
bir muhayyele israfı idi. 

Ertesi sabah, arkadaşlarımı l:.ul 
mak üzere polise gidiyordum. Tam 

bu sırada hiç beklenilmeyen bır sahne 
beni polis dairesinin bir kaç metre 
uzağında, yerimde çiviledi. MongoJ 
tipinde, birdenbire tanıyamadığım 
bir üniforma taşıyan miiheykel bir 
asker binanın kapısının önüne dikil · 
mişti. Bir tabanca ile mütemadiyen 

havaya ateş ediyordu. Bu vaziyet atı . 
mı sinirlendiriyor ve bende de ken

disine yJklaşmak arzusunu tamami
le yok ediyordu. Samimi olarak söy 
lüyorum; onu deli sanmıştım. Fakat 
o sırada yeni yeni atlılar zuhur et. 
meğe başlamıştı. Bir kısmı büyük 
yolu tutuyor, diğer bir kısmı da Ka
zak usulü bir dört nalla ikinci dere-

cedeki yollara saldırıyordu. 
Bahtsız bir seyyah fakat talihli 

bir gazeteci olarak hiç bir tehlikeye 
maruz kalmadan bu şehrin bir Rus 
müfrezesi tarafından işgaline şahit 

oluyordum. 
Bir meydanda bulunduğum için 

işgalin bütün detaylarını görebilecek 
mükemmel bir tarassud karakoluna 
sahiptim demekti. 

Evlere iltica etmiş olan Polonya 
zabitleri ve askerleri derhal muha· 
sara edilerek esir edilmiş ve si/1h
latı alınmıştı. Bir Rus kıhncının u. 
ciyle bir köy'.ü arabasının samanları
nı karıştırarak Polonyalıların kaça
bilmek "çin sakladıkları üniformaları 
çıkardı. 

Yatağından çıkarılmış, yarı çıp
lak bir adam rüvelverlerin tehdidi 
altında bir yere götürülüyordu. Bu 
adam şehrin belediye reisi idi. 

Şehirde daha evvelce hazırlan
mış ve Polonyalılardan aldıkları si 
!ahlarla müsellah olan yerli milisler 
Ruslarla birlik olarak yabancıları 
tevkif ve kağıtları tetkik ediyorlar
dı· Ve mütemadiyen silah aramak 
için evlere girip çıkı} orlardı. 

Bütün tehlikeye rağmen Roman 
ya hududuna ulaşmayı istiyordum. 
Fakat dolaşan şayi-.iar bizım gru· 
pun bile maneviyatını bozmuştu. Bil
hassa iddia ediliyor ki : Ruslar Ro 
manyaya girmişler ve Basarabyayı 

Bukovini İşgal etmişl~rdir. Hiç 
bir köylü yola çıkmak istemiyordu. 
Hatla, artık para bile para etmi
yordu. Ruble ile yoksa hala zloti ile 
muamele yapacaklarını bilmedikleri 
için köylüler bir şey de satmıyorlar· 
dı. Eğer Yahudi bir ekmekçi kadın 
olmasaydı bir de açlık tehlikesi ile 
karşılaşmış Qlacaktık. 

Nihayet 21 de mahalli Ukranya 
komitesinden alabildiğim bir izin 
kağıdı ile Zalesczykiye gelebildim. 

Kaderi bekliyelim ! 
Hudud kapalı idi. Fakat gizlice 

geçmek de imkansız değildi. Ben de 
buna teşebbüs edebilirdim. Fakat bu 
nun için bağajları terketmek lazım

gelecekti. Halbuki onlaıı kurtarmak 
için dünyanın zahmetini çekmiştim. 
Bu vasıtayı, Ruslar beni harbin so-

nuna kadar tutmak istedikleri takdirde 
kullanmağa karar verdim. Ve Rus or 
dusunu iyice tanımak tecessüsüne kapı 

larak kendimi kaderin eline terket· 
tim. 

25 de, henüz şehirde bulunan 
mültecilerin 24 saat içinde şehri 
terketmeleri emt edildi. 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

AVRUPA MEKTUBU 

Amerika ya alt:n ihracatı azal dl 

Amerika müllehid hükumetleri hazinesi tarafından neşredilen bır teb~ 
ligde şımdiye kadar satın aldığı altınların geçen teşrinievvelin sonunda 1' 
milyar altın dolara balig oldugunıı bildirmiştir. Bu suretle Amerikan dedetı 
bütün dünya altınlarının üçte ikisini toplamış olduğu halde teşrinisanide ge· 
ne :;atın almağa devam etmiştir. Avrupa harbinin başladığı 1 eylülden te~· 

rinisaninin sonuna kadar Amerikan hazinesinin satın aldığı altınların mikta:ı 

702 altın dolar tutuyor. Şöyle ki eylülde 320 \'e tesrinievvelde 34, teşrin•· 
sanide 248 altın dolarlık altın satın almıştır. 

Şu kadar var ki bu müddet zarfında Amerikaya altın ithalatı azalmış· 
tw Mesela teşrinievvelde ancak 70 milyon dolarlık altın ithal etmiştir. A· 
merika hazinesi hariçten gelen altınlardan ziyade İngilizlt:re ve Ftansanın 
hesabına Amerikadada mcvcud bulunan altınları satın almıştır. Bu iki devlet 
Amerikadan harp malzemesi almak için altın ile tediyat vapıyorlar· 

Almanyada Sinema seyircileri 

Muhtelif memınleketlerde sinemaya bilet alarak giren temaşagerleri 
sayısı tesbit edilmektedır. Alman film akademisinin müdüriyeti tı:ırafında c_eıtı 
olunan ist.tastik malumata göre geçen sene bütün Almanyada sinemaya gı • 
ren temaşagerlerin sayısı 500 kişiyi bulmuştur, Tiyatroya giren temaşagerfe· 
rin de bir senelik sayısı 65 milyonu bulmuştur. Dört sene içnıde en muvaf: 
fakiyetli bir filmi görenlerin s tyısı 1'2 milyonu bulduğu halde en meşhur bır 

dramın bu müddet zarfındaki seyircileri bir milyonu geçmemiştir 

Ha tayın • 
ı m arı 

Halayın şehirlerinde, kasabalarında ve köylerinde 
Cumhuriyetin yapıcı faaliyeti başlamış bulunuyor 
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Antakya : 19 (Hususi muhabiri· ı 
~----------------~_____./ d 

mizden) - Bir yıldanberi Anavatan BiRAZDA ŞAKA 
hududıarı içine girmiş bulunan Ha-~ ............... 
tayda humalı bir inşa faalıycti baş HolİVUtta 
lamıştır. Şehirlerd!, kasabalarda ve 
köylerde cumhuriyetin yapıcı hare
keti süratle il~rlemektedir. 

İskenderun belediyesi kazadaki 
asfalt yolları tamir ettirmekte, deniz 
kenarındcıki ~osaya asfalt dökmek-
tedir. !skenderun i~t.asyo? yoluda ~si 
falt olarak inşa edllıyor ıstasyon cı 
varındaki bataklığında kurutulması 

için Hatay valisi Şükrü Sökmensüer 
teşenbüslere geçmiştir diğer taraf-
tan İskenderun limanının hareketi 
günden güne artmaktadır. Mersin-
den ve Gaziantepden bir çok tüccar 
lar gelerek burada şubeler açmışlar 
dır. İskenderun belediyesi başına ge 
tirilen reis Bay Abdurrahman şeh
rin imar planlarını tanzim ettirme-k 
için faaliyete geçmiş bulunmaktadır 

Hatay şehirlerinde içtimai faali

Hakim - Serserilikten ne za 
man vaz geçeceksiniz .. lkide dir 
benim karşıma getiriliyorsunuz · '. · 
Bahse girerim ki siz hayatınızda bır 
tek defa bile hayırlı tfır iş yapmadı· 
nız ... 

Maznun - yaptım efendim. bİC 
Sinema artistinin kolyesini ça lmrştırıl· 

Hakim - iyilik dediğiniz bıJ 
mu?. 

Maznun - Evet. Çünkü kol)t 
sahte incidenmiş .. Buna · ragmen ~ 

hırsızlık sinema artistine binlerce h 
ralık reklam yapılm;ısına sebeb 
oldu. 

Pişmanlık 

yette hızalmıştır. Anhkya ve İs Karı koc~ kavga etmişlerdi ... 
kenderun halkevleri teşkilatı köy köy Biraz yatıştıktan sonra ada,;,e~ 
gezerek Hatay köylüsüne cumhuri · - insan hiddetle konuşur ve ~ 
yet kanunlarını anlatan korıfraslar limelerini tartmadan söylerse kul 
vermektedirler. landığı bazı kelimeler için sonrada" 

Hatay valisi Şükrü Sökmensüer çok pişmanlık duyar . 
bölğenin. or_man.' .~ira~t, nafia, sı~hat 1 kadın tas tik etti : _ 
ve maarıf ışleıı uze.rıne eh~mmıy.et 1 Haklısın ... Mesela ben va~ 
le durmaktadır. Valı, sık ,s,;< ~aıre. tiyle BeJediye dairesinda söyledigıL11 
müdürlerini toplamakta ve tatbııc edı b. k 1. . . d k ·şı:na!l · . . ır e ıme ıçrn sonra an ço pı 
lecek programlar hakkında dU'ektıf . 
ler verilerek yapılan işler hakkında lık duydum .. 
malUmat almaktadırlar. , - Neydi o kelime ? · ,, . 

N·k~h 11 • t at Antakyanın harap bir halde bu - ı a memuruna CH 

lunan şehir )Oltarmın bir proğram miştim 
altında inşasınada başlanmıştır. Tatsız kahve 

Hatayda bilhassa köy işlerine 
büyük bir alaka gösterilmekte, köy 
lerin yolları, sıhhi vaziyeti, maarif 
kadroları ile meş~ul olunmaktadır. 
Hiç bir köyün okulsuz kalmaması 
için çalışılmaktadır. Bilhassa köyler 
arası yolları ile köy mektepleri inşa 
atı fili bir faaliyet safha~ma girmış 
tir. 

L d . . . B' "ddet on raya gıtmı{tı. ır mu 

sonra bir İngiliz ahbabına : 
- lngilizlerin çayı neden bu k.a. ~ 

dar çok sevdiklerinin sebebini şıı11 
di anladım, dedi .. 
İngiliz sordu : 

Nedir sebebi ? . 
- Kahvenizin tadına baktır!l I . 



illetler Cemiyetinin Sov 
yetlerin, ıhraa ile, takbihi 
' Finlandiyaya iza aev 

tlerin münferidtn yardımları hak 
• wrdiji ~•r•rı,ı akial~in.d~ 

,_diıeleria i..., ey~ 
1af1lmakt.clır • 
Şimdiki harp baıkmedın ev" 
tlemokrat devletlerin parlimen· 

DIMtnrlııılri siyui parb1erden IOIJ8· 

lerle kominiıtler eı,_ ye~diie
muJnz idiler. Sosyalia~ 6f~.J•· 

~plpı ~r '' ~,1# ' 
• uınumi a.rpte demoluat , 

Burjuva partileriyle birlilıc yap· 
dL Eyhılde Almaaya ile harp 

',..c;a Frr...-adaki SOIJ-lift 
liderleri, M. Leoa Blum ve ar 

d.,lan, taraftarları, lapteredelci 
leborer Pary ) ıibi ut fırkalan 

·ı ~en tetekküllerle, büldimet· 
birlepnişlerdi. Amerilcadılri IOI" 

· t parti lideri Mr. Green pçen 
ü beyanabnda, Almanya Na 
• ~ Ficalandiyaya .._ eden 
'*tleri tfkbih, at'**-11 tuvip 
~u. laveç 10apliıt partitiaia 
a~i mr~tte kararlar verditi an 
ıyor. Belçilc ve uir küçük mem. 
tlerdeki aosyofiat partiler ele 
tarma ftarelret eclecel&!lerclir. 

P t.atlımtdan iki ay beler ev 
Y•ri 9~~ T•aıuzu ilk baftuan· 

Züricb'le toplanan beynelmilel 
Yalist federasyonu ( F. S. 1. ) 
)apttt- honırede .. 9. 578.027" 

eyi temsil eden 37 murahhas 
et işçi sendılcalariyle ittirike 

( Gerisi ,.ltına sahifede ) 

ecenin yorruol••tunu ıündüı 
''k"!"l ıle telifi etml!k iste· 
Daha uykudan yeni lcalklDlf· 
rtmandan aobta çıktJtı za· 

lapa lapa kar YttlJOftlu. Gide 
,.. benüı taarlamlt cletildL 

adam, ...._.., idDCle yu 

bıyahnm muvazenaini bir 
ife düşünmüyqrdu Çünkü zen 
Yeniden evlentnetede ula llİ 

Joktu. 
aııt, çok '9'1Ç evlemiritti. Ha 
t;efitti zevkinden hiue almadan 

adan, bütiD tathllldan fl"Ç 

aramlfb. Fende ile tam on '"""''z, .,.._ atetle yaf4Chlar 
..... bayatlar.- ~ldo ha 

tı.ada. f1rt..ım~ı ve biıen 
kiP.nelıeri ydalıverdi. F e 

-.da aynhrken, lyavrU1UDUda 
Kanun o bakla ona vermit 

i. 
tüzel bir yavrulan varda. O, 
fİnin bu küçüle, tirin mabıu 

lcadar çılpx:a seviyordu ki ... 
aynhfı onun hıyaboa bü 

d."'8 wrımda. Yalım kü 
ilciıeoin, boyna bükük ha· 

r baktıi' yerde ka11111118 di· 
blbini burkuyordu. 

yedi Yatına relince renç 
9GCatu anoeıiQden almak 

Amerika mektupları • 

Amerika ün ·ver · elerinde okuyan 
gençlerin türlü aşk tibiyeler · 

•Muhtelif üniversitelerde n U'' r 
ıe·et kaideleri,, ne dair kitab. lcaraı 
bnrlcen, er'celderle beraber tab 

"Bugün öpüımenin artık eski ehemmiyeti 
kalmamıştır. İnsanlar birbirinin elini sıkarken 
kötü bir dütiinceye saplanmadıkları gibi 
kucaklaşırken fena bir fikre kapılmazlar,, 

lif pen ıeaç kızların koca bul· 
mlkt, çok mGMilila utradaldanm 
öl'rendim. Ark•dNlın9'1D verdit; 
rande~ulara ~iyen eenç kı-. • ,. A d M f 
kadatları aruanc:la uf Ye becerilraiz ----- n re auro 
teJIUi ediliy~QIUI ve bu yjjzden 
hem. kencliıirle atar ediyor•ut· 

' 

lılibzıh usul: "Dotruau Jiizelim 

1 bu JFacŞ~r "Qtalllllp bjr proteatan 
oldupnuzu unnetmemiı·im .• 

H.lbuki raadevulara rtae. bu 
hareketi lcendiliyle evleamete nza 
olaaık ciddi cWikanlaya ürkitüp lca. 
emJOl'lllUI. Kitabin 'muharririne ka· 
lna bu meselede hududu muhafau 
etmek çok güç oluyormtat. Mama· . 
~ bu zor1uiu itil'8f edeD muharrir 
yine ıenç ~ı'-ra ikiai orı.aa bir h" 
reket tarzı aeçawji taYliye ediyor. 

evlenemem • ., tırmda bir cimle iti· -
den renç kıza o delibnh ile ıörüı. 
melcten vureçmaini taYliye edi-

Kitap, Amerikan d~fikanldarın 
ıenç ~n ~tan çıkarmakta wk 
becerikli o14uldaru11 IÖy(üyor~ A· 
meri~ üniverlite~riade olcu~ ... 
r:nçlerin ıtk hulUIUDda muayyen 
tabiye siııemleri vardar 

Oapıjinü ~ -~a k~k
la ı-:çJreo e~ bw Don ju._ ı,k 
harbinde ~ lllİİellir bit kaç t•"°· 
ruı ıifteu;ü ol~ kaydecli,)'er. 8u 
..... i .....-.t kaideleri kitaba 
ıöylece bülisa etmektedir. 

Basit uml : •oetikanh koll~a 
a"'"''flDID omuzlauna 181'arak: •Q. 
f.İip'UIUZ ııliba, det, ·biraz •ha 
yakla11naz sizi 111tayım • 

H i K 

K rllı 

Riyakir ıiatem: "Çok iyi anlı-
yorum, le\'l'İIİm, benden batk• kim· yor. 
unin yMlnda bu tarzda hareket et Bu fikirler hiç de yeni delil .. 
menize imkin yoictur, fakat bana Eski Roma muharrirleriadeo Oviclia 
J~ İl ta ~~I~ dti!Pr,. P.Jıti J An Amatoria ilimli kitabmü bma 
hakkınızda bealediiim hıılenn de· benzer talVirler rörmek mümldia· 
rinlitini ve umimilitini bilcliiiniz için dür . "Ka..a..___ k--...1 tu 
L- • • d d nini h h ld • . Ullllll ar ..uua o rmut 1111na ıtima e e z er a e. _...1__ ...l!l..L.- diniz" ~-

F 1.-.ı· . Aa .... n.. - -a ~t e ' ... 7"'• 
~ tc1I "8ttm: • ~,.... opüt· 

malin artık eıki ehemmiyeti kaı.... Dikkat ediniz le~ diıiyle sevsili· 
m~hr. DİZİ tazyik ,tmain. Hafi ruhlu ka-

lnunl~ biribiriqin elini alkark,n clmm.rın "albini b~lc içia kü· 
kötü bir diit;iaceye sapınmacblclan çük ,eyler kifidir.,, Miinuip bir za. 
ıibi kucakl8"rken fena bir fıkre ka ıı...-da bir kadına ,_..,. yer ver· 
p,lmular,. ...-. bir .., bıılaD11ç bile olur.,. 

Kitaban muharriri bitin bu ha· Be. bir çok mühim futbol maç&-.m. 
reketlerde mahzurlu bir nokta rör da, OM katabma o1amı .. .,, batti 
miiyor. Fakat bir delibnbom apn lltin mulmririn ismini bUe ifitme· 
dan : "Niçin genç kıılardı erkekler 
gibi evlenmedeD bir tecrübe sahibi mit old&Jldarına emin oldutum bir 
olmak baldmdaa maluum owollr? ~ delik•nlala.-m bu nalibate uypn 
Ş.. biiletindell Vf: ..,......... e. bir ıelcilde hareket ettiklerini ıö· 
min olmaclıtım bir kızla ünkinı yek ıiimle rö~düm. 

A 

AYE 

g 

,., elinde koca bir albümle döndü. 
~enç adamın dizlerine otıarduJu 

UIDIQ; 

- Tallt, cl,ordD, bilıea beaiai 
uyabm ne bclar •. • ,... ....... 
doludur. Aalatum llZU8 liirer timdi 

hakka veriyordü; Ama Feride ~-----Yazan,----J
~çsaecleo kipk Pakize ile berabe 
litanbtaldın yok olmuftu. Nerede Tangflner 
idiİer ? Ne olmutlardı ? Hiç birtey 
bilmiyordu. ------------

Genç kadan, albClmiia ,.pn1c1a. 
r1111 çevinyor, Talita bir çok bdm. 
erkek resimleri periyor, yalaz 
ilimlerile iktifa ecferelc seçiyordu. 

Reaimler, albümÜQ ortalanncla biJ,,.. NiP.r ~~iDi albL 
min alb• kÖlfİriitkea falaı.., yeille 
mmld .. : 

itte ~nberi, yirmisinde yap Gece ... 
madatı çaplunbkl•n tecrübeye batla~ Tavandaki kırmızı abajurlu buz 
cL. lu ampulden, uloaun duvarlar1na do 

• 

Talat, fıkırdak bir kadın sesinin 
keaclpni çatarmuiyle kaldanmda dur
du: 

- Bonauvar Talat 1 
- Bo.,.uvır Nigir ! 
- Nereye? 
- H°lÇ 1 
- ltia varmı ? 
- Hayar. 
- Haydi öyleyse düı önüme ! 
Talat, dün rece etlendıkleri ev 

de tanadıta lca.dtnla ka rşdaımqtt. Şuh 
bir teYdi. Dıyuımıdı. itaat ederek 
yörüdü. 

• 

aak al -LLr J8Jıh7oıda . ..... - Annemi ,&mek illermilm 
Gülmüıler, etlenmifler- Şimdi Talat? 

ikitide Je,Zloolda.-a UZl8"'tlar. deriı - Ttbii 1 .• fÖlter. 
derin, röz ı&ıe birbirlerini aiizi P.:1:9. mchn aanelİDİD nailli örten yap 
JOrlarda. rat- lcaldırlDJltLFabıt bu reain bet· 

N. .. .. 
1 

. b' baht sahibine ait mılOmatı verecek 
ı,ar renç, ıuze ve ın~ ar bat b b" __ ... 1..ftul - d- M mu a ı 1r lllMI• ...,....a ıor u. er 

kadtndı. Fakat taliıizliii onu, bu d' 1 d b' lab da .... 1d . ola difirmiit&i. ıven er e ar za ıuru eyıp 

Y kaybolan ayale ıealerini ititti. 
Genç kadan bir şey batırlanaıt 

ıilli yerinden kalkıra~ ellerini çarp· 
ti. 

- lyiki habrladım Talat, diyor 
du, sana çocukluk bataralar1mı ıöa 
tereyim; Biraz aca ama 1... 

Niıir yan odaya girdi. Biraz ıon 

• 
Hiç Wr ıey anlamada. Elektri • 

i aöatlürerek karyoluana uzandıta 
uman mmldanayordu : 

- Ne tuhaf ıu Tal•t 1 bu çocuk 
deli mi yoksa ! ?. 
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Pol9nyada neler gördüm 

( Dördüncü sahifeden artan ) 

Polonyalı ve Litvanyalı iyi bir 
arkadaş grupu bularak onlarla yo· 
la çıktım. Nakil vasıtalarının doğur 

duğu fantazilerle karmakarışık olan 
bir seyahatten sonra askeri bir Rus 
kamyonunda Hüsiatioe varabildik. 

Elimizde Komenet-Podolsk için 
bir geçiş tezkeresi olduğu halde ve 
Varşova otübüslerine benziyen bir 
kamyonun içinde hudud karakoluna 
yetişmek ümidiyle yola çıktık. Hey
hat ! elimizdeki kağıtların hiç bir 
şey ifade etmediği söylenildi. Şimdi 
bizim için Moskovadan istenilen ta
limatm gelmesini beklemek icabe-
diyordu. 

iki ay sonra .. 

Moskovanın cevabını hemen, iki 
ay bekledim. Hüiatin'de geçecek 
iki ay, başka tarafın bir asrına mua
dildi 

Geniş olduğu için ancak şehir 
denilebilecek olan Hüs\atin en ipti. 
dai konforden bile temamiyle mah
rum bir köyden başka birşc.,. değil
di. Ne elektrik, ne hava gazı, ne de 
su kanalizasyonu vardı. 

Manzarası korkunç ve pisti. Son 
harbin harabeleri, Rnslarla, Avus
turyalılar arasında geçen muhare 
belerin meydana g~fadiği harabeler 
olduğu gibi kalmıştı. Geceleri zifiri 
bir karanlık şehre büsbütün korkunç 
bir hal verdiği gibi, so'takların üze· 
rindeki çukurlar, inişler, çıkışlar lam· 
basız gezenleri ölüm tehlikesiylo 
karşı karşıya bırakıyordu. Hele yağ. 
murlu bir havada sokağa çıkmak 

intihara teşebbüs etmek gibi birşey
di. işte burada tamamiyle hareketsiz, 
gazetesiz, mcktubsuz ve radyoyu 
dinliyenlerden işittiğim doğru yan· 
hş haberlerden başka hariçte olup 
bitenlere dair en küçük birşey bil· 
meden iki ay geçirdim, 

Burada geçirdiğim iki aylı:C müd 
det bana şu kanaati verdi: 

Sovyetlerin hedefleri itiraf ettik
leri hedefler olmayıp· bugünkü Rus· 
yadaki diktatörlük te Proletaryanın 
diktatörlü~ündtn daha çok fazla 
Stalin'in diktatörlüğüdür. Hakikatte 
bundan daima şüphelenmiştim. Fa· 
kat bugün oradan getirdiğim kanaati 
heniiz şimdi olanlarla paylaşabilmek 
den çok bahtiyar olacağım: 

Stalin tehlikesi bizim için Al-
man tehlikesinden ne daha küçük 

ye ne de daha az vahimdir. 

- Sonu var -

, Bu gece nöbetçi eczane 
Y enicami civarında 

T oros ecza han esidir 

Türksôıü 6 : Sahife 

Finlandiya üstüne yürüyen Sovyet 
kuvvetleri yarım milyonu buldu 

- Birinci sahifeden artan -

da 26 tankın tahrip edildiği, Sovyet 
kıtalarının bu havalide iki defa geri
den kuvvet aldıkları halde dağıbldık
ları ve ikinci çarpışmada da beş Sov
yet tankının tahrip edildiği bildiril
mektedir. Siskiyarbi'deki Sovyet taar
ruzları da tardedilmiştir. Finlandiya 
körfezinde Sovyet filoları dolaşmakta
dır. Hava faaliyeti olmamaktadır. 

lsveç ajansı da şunları bildiriyor : 
Kudjorlo bölgesinde harp bütün 

gece şiddetle devam etmiştir. Sovyet 
kıtaatı Norveç sahilleri boyunca iler
lemektedir. Burada Sovyet kuvvetleri 
büyük zayiat vermişlerdir. Mütemadi
yen cenup istikameti zorlanmaktadır. 

I Devletler cemiyeti 
- Beşinci sahifeden artan -

karar vermiş, 6. 715. 024 amelenin 
64 delegesi de birlıışmek aleyhinde 
reylerini kullanmışlardı. Lehte rey 
V«!tenler. Büyük Britanya, Fransa 
Meksika, Norveç amelesini temsil 
ediyordu. Aleyhte rey verenler de 
Belçika, Danimarka, Amerika, Fin
landiya, F elemek, Filistin, lsveç, ls
viçre, Sosyalist amele delegeleri 
idi. 

Sövyetlerin Milletler cemiyetinden 
çıkarılması kararı. sağ ve muhafaza 
kar, F ransada kabinenin dayandığı 

radikal soyalist gibi sağlarla birleş
miş partiler hükümetlerinin tasvip· 
leriyle yapılmış. dünya kapitalizmi
nin ve demokrasisinin evveldenberi 
müttehit bulunduğu komünizm aleyh 
tarlığım şiddetlendirmesine, kuvvet
lendirmesine yol açmıştır. O suret
le ki, Fransanın müfrit !ağ mahfil· 
leri ve gazeteleri, nüfuzu, kuvveti 
kalmamış gibi bulunan şimdiki Mil
letler Cemiyeti yerine, komünizm 
aleyhine yeni bir devletler cemiyeti 
kurulması hususlarını tedkik etmek
tedirler, Komünizme aleyhtar kilise 
papalık, İtalya ve ispanya faşistleri 
bu fikre taraftarlık, müzaharet gös 
teriyorlar. 

5 Kanunsani 940 Adananın kur 
tuluş bayramında Halkevi salonun· 
da verilecek mükellef Kızılay Ba-

losuna şimdiden hazırlanınız. 
11261 15-16-17-19·20·22 

-------------------------Kay ip olan av köpegi 
San renkte uzun tüylü Set 

ter cinsinden bir av köpeği 

kaybolmuştur. İdare hanemize 

getirene iyi bir mükafat verile 
cektir. 

Bu mıntakada 50 kadar Fin askeri hu- ı 
dudu geçerek Norveçe iltica etmiştir. 
Bunlar silahtan tecrid edilmişlerdir. 

Yine bu bölgede Finlilerin ani bir I 
baskınına uğrıyan 700 Sovyet aske
rinden bir tek kişi kurtulmamıştır. 

Onbeş gündenberi ilk defa dün 
Sovyet hava filoları Helsinki üstünde 
uçmak istemişlerse de hava bataryaları 
ve Sovyet filoları tarafından kaçırıl

mışlardır. 

Göllerdeki buz tabakaları çok ka
lınlaşmıştır. Bu tabakalar tankların 

geçmesine tahammül edecek kadar 
mukavimdir. 

Londra : 19 (Radyo) - ,\\olaso · 
mi mıntıkasında bugUn yapılan çar-

Atinada ltalyan kitap 
sergisi açıldı 

Atina: 19 ( Radyo ) - İtalyan 
milli terbiye nazırı, Atinada "ltalyan 
kitap sergisi11 ni açmıştır. Nazır bu 
münasebetle bir nutuk söylı!miş, 

Yunan ve İtalyan medeniyetlerinin 1 

birbirlerini tamamladıtım ve Yu· 
nan - ltalyan münasebatını anlat· 
mıştır. Küşad resminde bulunan Bay 
Meteksas da buna cevap vererek 
Yunan . ltalyan münasebatının ebe
di telakki edildiğini, bundan böyle 
de iki memleket kültür teruaslarmın 
istiha[esine devam ediltceğini söy
lemiştir. 

MiUi forbiye nazırı Battayı şe 
refine bir ziyafet verilmiş ve bunu 
bir suvare takip etmiştir. 

ilan 
Adana sulh birinci hu
kuk mahkemesi: 

No: 357 

Adana hazioei maliyesine izafet 
le vekili avukat Abdulllah Hilmi 
türkucu tarafından nacaran M . den 
Kürtoğlu ılarından Osman oğlu Hamza 
aleyhine açılan alacak davasının A
dana sulh birinci hukuk mahkeme
sinde yapılmakta olan m~hkemesi 
sırasında müddeialeyhini ikamet 
gahı meşhul bulunduğundan 12/ 6/ 
939 tarihinde ilanen tebliğat yapıl

dıgı ve muhakeme günü olan 15/ 
7/ 939 tarihinde mahkemeye tebli 
ğata rağmen gelmendiği cihetle gı
yabında duruşma icrasile kendisine 
ilanen gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiş olduğundan müddeaaleyhin 
muhakeme günü olan 15/ 11 939 
tarihine musadif Pazartesi saat do 
kuza mahkemeye gelmediğ\ ve blr 
vekilde göndermediği taktirde mu -
hakemenin gıyabında icrasına ve İş 

bu gıyap kararmın ilanen tebliğine 
karar verilmiş olduğu ilan olunur. 

112!]0 

pışmada Sovyetler 1 i,000 ölu "er· 
mişlerdir. 

Moskovadan 200,000 nefer tak· 
Yiye olarak Fin cephe~ine gönderil' 
miştir. Cephede çarpt:mn Krnılordu 
mevcudu yarım;milyon idi. 

Vaşington Hl (Radyo) - Birk 
şik Amerikada imal edilen 54 tay.,·a· 
Jeden 44 u Finlandiyaya gönderile' 
cektir . 

Helsinki bugUn 4 Rus tayyare'' 
turefından bombardmaı"'l edilmiş.tir · 
Vibok yehri Ustunde uçan tayyare· 
lerdcn ikisi duşurulmuştur. Sovyetle' 
Pik viyorbi şehrini aldı. . 

Kızılordunun şimalde hareket' 
daha geniştir. Bugunku muharebede 
2f:i Sovyet tankı daha tahrip edildi' 

Ceyhan Belediye Ri" 

yasetinden : 

(25) lira asli maaşlı Ceytıaıt A 
Belediye muhasipliği münhaldir· ti\ 
Evsafı kanuniyesi haiz ofanlarıll et/' .. 

rakı müsbitelerile bir tikte riyasete 

müracaatları, imtihan kanunuevve· 
14 t~ 

lin 28 inci perşembe günü saat •rı 

B 1 d d hu .. IJ' de e e iye aimi encümeni " 

runda yapılacağı ilan olunur. 

11266 17-19-21 

adana askeri satınalf119 

komisyonu reisliğinde,..: 

M . . .. 96001'i10 
ersın garnızonu ıçın 

sade yağ kapalı zarfla eksiltnıe~~ J 
konulmuştur. Muhammen · ued 141 
9936 liradır. Muvakkat teminatı 
lira 20 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 511 /940 Cuıfl; 
günü saat onda Adanada As"\. 

. d ıac' satın alma komsıyonun a yapı oı· 

hr. şartnamesi Ankara lstanbul 

Yarbakır L~vazım Amirlikleri ilt '0: 
"5)' 

dana Askeri satın alma korl1' ~ 
nunda görülebilir. . ,, 

3 - ls~ekliler kanunuourı 1'I' 
maddelerindeki şeraiti haiz oldıJ Jı . e 
rma dair vesaikle birlikte tayıo liPe 

"'"e len saattan en çok bir saat e tiP' 
kadar zarflarını komsiyon riY

115
' 

vermiş olmaları lazımdır. 
ı 

11263 16-21-26,..... 

Mürettip alacağıı 
,,J' 

kısıtlı 
Matbaamızın gazete jbtİ' 

ı k - 'k' .. ttibt ,ı ça ışma uzere ı ı mure "r'r) 

ı . Jllı.l 
yaçvardır. dare hanemıze 
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L 
ASRi Si NEMADA 

20 Kanunuevvel 939 Çarşamba akşamından itibaren 
Arslanların Fıllerin Maymunların bütün hayvanatı vahşiyenin arkadaşı 

r- Binbir Macera Kahramanı 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

t\ . TARZANI i TiKAMI 
e· 

OYNAYANLAR: 
GELEEN MORRES - ELEANOR HOLM 

i' 
Bugün gündüz 2.30 matinede iki büyük film birden 

1 - Bir Kavuk Devrildi 2 - Sarışın Kızlar Ticareti 

Pek yakında : BÜYÜK VALS 
. 
1 .. 

,,11 -

ir·~LSARAY 
e"' 1111 S 1 N E M A S 1 N D A • 
ete 

"e· BU AKŞAM 

14 ~~ ı ·ıııakü: Old uğu Fevkalade Film-
' rıc lıi r tnne,ini daha ila ve edi\·or 

zıı· \~adın Hırsızı - 1 
t 
'lıı s ı zca Sözlu Acıklı , İbretamiz 
Aşk ve İstirap Filmi 

l{olde : AN:-\lE DU ÇAU 

' ve JÜLES BERR Y 

~ek Yakında 

TAN Sineması 
Bu AKŞAM 

Sayın Halkın Gösteı diği Büyük ve 
~onsuz alakaya bir şükran borcu 

Olma k üzere 
2 BUyUk Ff1m Birden gösteriyor 

.. 

Nevyorku 
Titreten Haydut 

Baş Rolde : 

1 
BAY TEKİN 1 

( Buster Grap ) 
2 

YILMAYAN 
ı KOVBOYLAR 

·ıo 1~ Zola 'nın Sihirli Kalem~nden ( BUCK JONES ) Tarafından 
~ı ll"ıı ş Bir Edebiyat Şaheseri Macera ve Dehşet Filmi 
e~e J 

eh ean Gabin ve Simone Siman 
14' 

l.N I larkulade Sanat Kudretilc Ôrulmuş Bir Sinema Harikası 

Hayvanlaşan İnsan 

9• ALSARAYDA T A N D A -
l'lugun 2.30 da 

)o· ~ ~l:tıl Rahip ( Annabell a - Bugün 2 3 o. da 
1111

"ad waidt ) niıı şruıascri Nevyorku titreten adam 
~in Tin Tin Kurtarıcı 

Heyecanlı Film Yılmayan Koyboylar 
=""""-----------------------------------------

R. C. A. Radyoları 
1 1 d • g e 

ı ~bidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo 

42 

Askere davet 
Askerlik şubesinden: 

· 1 - Aşağıda sınıf ve do
ğumları yazılı eratın 23 Birinci 
kanun 939 cumartesi günü şu · 
bede hazır bulunmaları ilan olu· 
nur : 

A - Muhtelif sebeplerle 
veya bakaya kalarak şimdiye ka
dar askere gitmemiş olan 316 
(dahil) - 3 H (dahil) doğumlu · 

!ardan : Topçu, nakliye, muha· 
bere, istihkam ve tank sınıfına 

ayrılmış olanlar. 
B - Muhabere sınıfından 

(334 ve 325 doğumlular karni· 
len) 

1 C - İstihkam sınıfından : 
(333 ve 334 do~umlular kami
len) 

D - Topçu sınıfından : 
(Bakayalarla 334 doğumluların 
bir kısmı) 

E - Tank sınıfı .ıdan : (Ba 
kayalarla 332 doğumluların bir 
kısmı) sevkedileceklerdir. Şim 
diden hazırlanmaları, 

2 - Bu celpte de nakdi 
bedel almmıyacaktır. 

Senenin en nezih, en 
kibar, en mükellef 

balosu 
Adananırı Kurtuluş lfayramında 

verilecek olan 

Büyük Kızılay balosu 
dur. 

11269 20•21·22 :14 2ü-2L 

ilan 
Adana askeri satın al

ma komisyonu reisliğin
den : 

1 - Adana garnizonu ihtiyacı 
için 392 ton odun kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. Muhummen 
bedeli 5880 liradır' Muvakkat temi
natı 442 liradır. Eksiltmesi 8.1.940 
cuma günü saat onda Adanada as· 
keri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - İstekliler şartnamesini A · 
dana askeri satın alma komisyo· 
nunda görülebilir. 

3 - Kanunun 2, 3 maddele: 
rindekı şeraiti haiz olmak üzre ta
liplerin muayyen saattan en geç -bir 
saat evveline kadar zarflarını vermiş 
olmaları lazımdır. 

11268 20-ı6-30-5 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 1 

Hergün muayenehanesinde hasta lannı kabule 
başlamıştır. 
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1 .. , 
TÜRK.SÖZÜ 

GAZETECİLİK-MATBAACILIK 
• .. • • • -

Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
.matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler, biletler, kart-

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

Renkli afişler 

• il "" 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahu l 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanız Türksözü 
Ciidhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

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

Bir cild, bölgede ancak Türk
sözünün sanatkar mücellidinin 
elinden çıkabilir . 

Diş Tabibi Şevket 
lstanbuldan avdet etmiş ve hastalanna her gün saat 8-12 ve 14-18 

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamıştır. 
11258 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikra~ive planı 

MÜKAFP.T 

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

iKRAMİYELER: 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 • 1000 - 5.000 • • 
8 • 500 • -- 4.000 • 

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

250 25 6.250 . 
• • - • 

435 32.000 

T. Jş Bankasına para yatumakla, yalmz para biriktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 ----------------- -

.... 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ,,. 
----------:- KlLO FIAT-1 --..,----------

CiNSi En az f.n çok Satılan Mikdar 

K. S. K. S. 
ı,"-=--K_o_z-=a,.-.::----,====•ı =oo- - =-11 Kilo .... !!!! 

Ma. parlatı • OD ___ - 44 __ _ 
•-~M~--'=--~.~.-"'---•-~o~o~--ıı-42 a. temızı • - .~-'-----ı---~-ı---~--Koza parlağı 46 

ı -Klevland 
-Klevland_(_Y~M. ) 

-o·o ---
53 

1 

YAPAGJ 

1 1 1 
Beyaz 
Siyah 

ÇIGIT 

~I 
1 

1 
Yerli •Yemlik. 

,, •Tohumluk,, 

../ 

../ 

...... --,_____, 
_....,., -~ 

_.,., 
_....,., 1 
_./ 1 

_.,., 1 

../ t 

HUBUBAT / 
1 

./ 
• __../ 

1 Buğ'day Kıbns 

,, Yerli 

1 ~a Mentane ___/' 
ıı 

k 
...-../ h _.,., 

3.30 
Fasulya _.,., 

1 
_./ _.,., ıı 

_,/ 
f; 

./ 
A 

_..J lfi 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 

15 1 15.70 Susam 
-
__./ 

~ 
UN 

Dört yıldız Salih 
t 

ı:ı 
üç ,, • 
Dört yıldız Doğruluk 
üç • • 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç ,, ,, 

Simit ,, 

Liv~rpol Telgrafları 
19 I 12 I 1938 

Ilı 

~ 

il} 

__/ ~ 
Kambiyo ve Para 

iş Baukasından ahnmışl~ bi 

Hazır P•M8 i97 1

---::-'."""l.ire-, '~jl/ ltıj 
ı---------ı-:8::-- 40 Rayişmark ___. 9f t 

1 __ V_ad_e_li_I_. -----•----=- Frank (Fransız ) _!- ~ 't~ 
1 
__ V_ad..;..e_li_l_ll _____ 

1
_-:8;::--~ Sterlin ( ingiliz ) _J_ ~ ~ 

_H_in_d_h_az_ır _____ ı-::-:8=--ı_g_ _Dolar (Amerika) 1!30~ ~ 
Ncvyork 11 56 Frank ( İsviçre) 1-00 1 " 

----------------------------.-/~ ~ ------ ~Uı 
'>t 

------------------------------~__,/ ~ &-ı 

' t, -inan Yazıhanesi 
,,. ~ 

Yeniden açtığımız istiklal Okulu karşısında [ 82 ] num~rah fnao Y' ,. 
1 
'1, 

hanesinde " .. Tüc~ari. hes~~l~ra bakılır 4v~ ?efter tutulur. Nufus, r:"VeV' ~ 
na, Ferağ, Beledıye ışlerı ıçın her nevı ıstıdalar yazılır. Ankarad . if 
letler - Devlet Şutası - Mahkemei Temyiz ile r~smi devdirdt~~ iff ~ 1 
sür'atle takibedilir. Son sistem makinafarla mücehhez matbaada ta tiıl'. 

1 

rine zirai alat, radyo, bisiklet ve bütün makina ve yedekleri radY0 . eti~ [~ 
leri ve memleketimizin yilpı işlerırı J ! kull Jııtl tnuı f ene~ mu\'afık k;~/ tt 

( tuğlalardan ) istenilen yere kadar göndermeğe delalet eder· ( ·,.t·ı•' ~: 
ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazıları paras•z yazılır. Sür'at 1 1 ~~ 
emniyet yazıhanemizin prensibidir. t 

C. ~ 

:.------------------------~ 

··dii~ ~ 
Umumi neşriyat ınu ~ 

Macid Güçliİ,., : :' 
Ad T- ·· - 111atb 1\.~I ana urk sozu 

1 
, 


