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Finliler Sovyetlerin dün 
batırdı .a r 

Doktor Funka 
tam selahiyet ! bir zırhlısını 

On tane Sovyet tayyaresi düşürüldü 
Funk Almanyanın eko

nomi diktatörü mü!. 

Londra: 2C ( Radyo ) - Sovyet 
Fin harbine dair Finlandiya kaynak
lanndan alınan ınalürnata göre. dün 
Finlıler düşman topçusunun taarruzla
tını durdurmuştur· Sovvetlcrin bütün 
tcŞebbüsleri kırılmıştır. 

Mogala gölü ile Konig arazısı 
arasındı:ı Rusların 'erdiği zayiat çok 
llıühirndir. Kaynaja ile Aytanya gölü 
~cnarında düşmandan mühim esir ve 
arp malzemesi alınını~tır. 

la Düşman tayyareleri haza mıntaka-
rı bombardıman etmiştir. Bütün ce

llupu garbidc düşman hava filoları 
faaliyet göstermiştir. Hasar yoktur. 
A.tılan bombalar boş araziye düşmüş
IGr. 

Fin tayyareleri Sovyet tecemmü
~t~ne fırsat vermemekte. Rus kuvvet
tıni mütemadiyen bombardıman et· 

lhtktedir. 
Rusluın dört tayyaresi düşürül

ltıüştür. Hclsinki üstünde uçan Sovyet 
'-YYarelerinden birisi d1:: düşürülmüş
ıtıu.tür. Keza Vipuride ve Karelide 
~kla olan Sovyet tayyarelerinden 
~ı hasara uğratılmıştır. 

._, Finler bölgedeki muharebelf'rde 
. Rus fırkasına atır zayiat verdrr
~rdir. Fin kuvvetleri terk ettikleri 
~"ileri harap etmekte-dir. Sovyetler 
!!~ı ettikleri yerde kıtaatı yerleştir· 
,"'q(te azami güçlüklerle karşılaşıyor-

~ B~ralara Rusyadan takma evler 
~'otdilmektcdir. 

Stokholmden alınan malümata 
~. Sovyet kıtaatı PetsamQda Fin 
'>tn tlcrini çevirme harekabnda kat

rnuvaff ak olamamıştır. 

ll\l:~eşredılen Sovyet teblitinc göre, 
'rin J2 tayyaresi düşürülmüşiür. 
\ filosu da sahil bataryalarını 
"~fakiyetle bombardıman etmiş-

lrı... Diter bir habere göre, Fin sahil 
~lan Sovyetlerin 23,300 tonluk 

\otusya zırhlısını batırmışlardır. 
Ccbhedeki müşahitler dün 1 O 
~et tayyaresinin düşürüldüğünü 
1'rnektedir. 

~Vaşington: 20 ( Radyo ) - Eski 
f:'·hur reisi Bay Hluverin reisliğinde 

•n yardım cemiyeti ilk yardım 
,~Finlandiya emrine 100 bindolar 

IŞtir. 

tıı londra: 20 ( Radyo ) - f sveçte 
~fldiyaya yardım için toplanan 3,5 
~.0nu Kron Einlandiya hükümetı 
tınc ·ı . . verı mıştı r. 

r--., 
'~ı ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -.r-ı 
ı illan - Rumen ticaret j 
1 konuşmaları • 

~·••, 20 (Roırt••I - Ha : 
-.;."' •hndı§ına göre, Alman e 
: ~•n ticaret muahedesi ! 
M •kerelerlnde çok mU· e 

ita llUçlUkler çıkmı,ur. i ·---

·"'tltlı11t tl'f.ılımız ıfii•ı l!t•mlf•/;,•t !1tntalı1111f'sİ 1J1ıltt,ı·~111df' i:.(Jlı111 ıılır/,pıı 

Dr. Hulusi A~ataş 
Vekilimiz dün Sıhhat 

bütün sıhhat 
Ada nadaki 

müesselerini ziyaret etti 

Sıhhat ,.e içtim3i mua,•cnet \·eki· 
limiz ııa\'ın doktor Hıllu<>i Al:ıtas dun 

~ . 
-.3:ıt t;,40 dn ~ehrimiz11 g~lmi:-lt·rdir. 
\' ekilimi:ı: gnrda valimiz Faik ÜstU11 

komulao;nuz ~rif T:ınvcri, belediye re 
İ5İ, sıbhnt muduru, p:ı.rti b:ı..-kanı, par 
tililer h:ı.lke\'liler tarafından hararet 
karşılanmıstır. 

Vekil. vilayeti, beledi.re.vi. p11rti , 
yi, kum:ındanhtı :ı:iyaret ettikten "ionra 
refak:ıtlarınd-ı \•alimiz Faik ÜstUn, be 
lediye rei,.i, ılıhnt mUdtırU olduğu hal 
de Adann memleket hn.;tanesini. {r:ı · 
bom dispnn .. erlerini. do~ume,·ini fnh
rikn ba.;tnnelerini. '"c diger ~ıhhi mu· 

t.•., .. e,eleri zi\':ı.rct edcr.:k çok dt'rİıı tet 
kiklerdc bulunmu~lar \"c lu.rnmlu not 

!arı nlmıslardır. 
\'ckilirııi1. ~erefinc klupdc bir ög 

le , emcgi \•eı·ilmi~. ml·nıleket me~e!C'
leri llzerinJe .. nmiıni h:ı~bih.ıl ~·:ıpıl 
nn~iıı·. 

Ba\· l lulu~i Al:ıta-ı öı..leJen sonra 
şehrin ğörıJlc-cek yerle~ini. ziyaret: et-
mi~ler ve g.:ce_yi ,•agonlarında geçirmif 
)erdir. 

Sayın \•ekilimiz buglln .;a:ıt 11.08 
treniyle .\1er5i ılC gideceklerdir, yarin 
Tar~usa dönerek tetkiklerde bulun· 
dukt:ın sonra Niğde.)'e ve or:ıdan an-
k:ıra.'·:ı a\'det edeceklerdir. 

Bc!rlin: 20 ( Radyo ) -- Alınan 
hükumeti Doktor Funka, Tam bir 
selahiyet v~rmiştir. Doktor Funk 

lüzum gördüğü takdird,. mevcud 
nizamatı ibtal ve n.evcut kanunlara 

aykırı bile olsa yeni nizamlar kura 
bılecektir. Bu selahiyet 1940 sene
sine kadın mer'ıdir. 

Müttefiklerin 
harp meclisi 

Dün Pariste toplandı 

Paris : 'lO (Radyo) - ı\\uttefik

lerin yüksek h:ı.rp mecli i bugUn Pa · 
riste toplanmış{ır. Mecliste Ba.y Çem 
herin' ın, 1 >al:ııl r •, Gam len, Kcje, ami 
mi Darlen hazır bıılunıuuşl:ırdır. 

Y npılnn konuşmalarda FranslZ • 
lııgili1.. ~örUş birliği mu-.ahede edilmiş 
,·e alınııC'ak ihtiy:ıt tetbirleri g8rUşUI 
nıll tur. 

Belçika meclisinde 

Belçika tehdit edilmedikçe 
bitaraflığı muhafaza 

edecek 
Bruksel : 20 (Radyo) - Belçika 

mebu an meclisi bugUn toplandı. l l:ı· 
riciye nazırı Sp~k beyanatta buluna
rak, tehdit edilmedikçe Belçikuoın bi 
taraf kalacagını ve fak:ıt l lollandaya 
,Yapılacak bir tecavUz karşı.,ında ise 
);\kaJt kalmıyacağmı söylemiştir. 

Graf şpe 
kumandanı 

intihar etti 

Kamutay Grupunda 

Montevideo : 20 ( Rad} o ) -
Graf Fon Şpenin burada buluf\;nakta 
olan kumandanı bugün ınlıhar r:tmiş· 

tir. Kumandan bir mektup bırakmış

tır • 

Alman notasına Urugu-
ayın cevabı hazırlanıyor 

Montevideo : 20 ( Rad)'O ) -
Meclıs Alman pMtesıo una cevabını 

hazırlamaktadır. Almanlar protestoların 
da Urııgua} hükümetıni, Gıaf Şpe} c li 
manda fazla ikamet müsadesı \erme· 
mekle ittıham etmekte idi· 

Graf Şpe mürettebatından bin 
kişi arjantin kamplarında mevkuf hı· 

tutulacaktır . 

Hariciye 
vaziyet 

Vekilimiz 
hakkında 

beynelmilel 
izahat verdi 

Ankara : 20 (Radyo) - Cumhu

riyet halk parti.;i mccli.; cı·ubu. dun 

saat t.i de Hnv l lilmi Uranın (Se\'han 
v v , 

reisliğinde toplandı. 

l lariciye Vekilimiz Şukru Saraç· 

oğlu kursu.re !ell·rek dun.yn hadisele-

rini ''e bizi alakadar eden meseleler 

hakkında etraflıcn İ.tahat ,·ermiştir. Par 

ti grubu veril('n izahatı fowip etmiş

tir. Bundaıı "iOnrn Mu~ rr.ebusu J lak

kı Kılıçoğlun:.ın bir takriri okunmuş 

ve mllzakerc edilmiştir. 
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LONDRA MEKTUBU 

Alman azlıkları 

ce lovenyadan alınan şayanı iti. ı 
~mat haberlere göre Baltık 1 

daki Alman nüfusun nakli 
Slovenyadaki Alma ::ı azlıkları üze· 
rinde l ariz bir tesir ve değişiklik 

husule getirmiştir. Bugün bu azlıklar 
Yugosl:tvyayı terk etmek istememek
te, ve Alman propagandasını yay 

maktan imt:na ederek Slav Komşu
ları ile iyi gr-çinmek için her şeyi 
yapmaktadirlar. Slav veya karışık 

kan Ndziler Sloven olduklarınıiddia et 
mekfe ve Alman isimlerini Slav isimle 
rile tebdil etmek hususunda lÜ}ük bir 
rzu göstermektedirler. Almanya-

dan Maribar'a gelen haberler Alman 
nüfuzunun azalmağa yüz tuttuğunu 
isbat etmektedir. Hududun öte ta· 

rafındaki köylüler açıkca rejim,. a. 
Jeyhtardırlar. Korintia ve İstirya a 
!ayları Polonyada ağır zayiata uğra
mışlardır. 

Avusturya alaylarının bilhas~a 

kuvvetli Slav unsurları ihtiva eden 

alayların, kasdt'n ileri hatlara sürü
lüp feda edildiği anlaşılmıştır. Bir 
köyden on beş gün içind~ kırk kişi 
ölmüştür. Halbuki bütün geçen harp 
t'Snasında aynı köyden ancak 64 ki
şi telef olmuştur. Marinardaki he-

men bütün Almanların harpte ölmüş 
ya arkadaşları yahut akrabaları var
dır. 

Bu hal genç Nazi S. S muha
fızlarının vazıyetiyle bir tezat te~kil 

etmektedir. Hu adaır,Jar emniyet 
içınde kaldı~ları halde evli ve ail~ 

sahibi kimseler alt'ş hattına gönde· 
rilmişlerdır. 

Almanyadan yiyecek kıtlığına 

dair haberler hemen her gün gel· 

mektedir. Maribaı'ı ziyaret eden 
Almanlar sanki açlıktan ölüyormuş 
gibi yemek y,..mektedirler. Maribar
da markın kıymeti bir c.linara düş· 
müştür, halbuki harpten evvel bir 
mark 8 - J O dinar kıymetinde idi. 
Evvelce Almanyadan kaçak eşya 

getirmr-k karlı bir işti, bu gün ise 
kaçakcılık temamiylc durmuştur. 
Çünkü Almanyada kaçırılacak eşya 
kalmamıştır. 

K u 
Harp mevzuunun 

mühim bir no'ctasını 

teşkil ediyor: 

t u 
bugünlerde 

Buz - Kar 

- Sovyet tankları geçmesin 

diye; Fınlandalılar göller üstündeki 

kalın buz kışırlarmı parçalıyorlar! 

Şeklinde haberler veriliyor. 

Şimal iklimi üzerinde biraz tet
kik yapılınca, Buz ve Karın o belde. 
ler için ne mühim iki madde oldu
ğu anla~ılır : Buzdan binalar, buz-

I dan yollar, Sedler inşa ediliyormuş. 

Türksözü 21 Kanunuevve-ı 939 

,------------------·--------------------............ ... 
1 , ____ ! ________________________________________ , 

önümüzdeki ; yıl 2000 
eğitmen yetiştirilecek 

Seyhan eğitmen 
bölgeden yuz 

kursuna dört 
kişi veriliyor 

Maarif vekaleti, nisan ayı içinde 
tedrisata başlıyacak olan köy eğit

menleri yetıştirme kursları etrafın

daki hazırlıklarını bitirmek üzere- 1 
dır. Bu sene eğitmen kurslarına 2006 
kişi alınacaktır. Eğitmen namzetleri 
ilk tedrisat müfettişleri, gezici baş
mual/imler ve köylerde çalışan mu 
allimlcr tarafından istekliler arasın
dan seçilecektir. 

işlek yolların kenarlarında 8- 10 
köyden mürekktp mıntıkalar kuru
lacak ve bu mıntakalar göz önünde 
tutularak namzetle-r seçilecektir. 

Namzctlere kurstan çıktıktan sonra 
kendi köylerinde çalıştırılacakları 
bildirilecek ve kendi köyünden uzak 
bir köye asla verilmiyecekleri anla· 
tılacaktır. 

Eğitmen teşkilatı kurulurken sa 
dece idari taksimat göz önünde tu 
tularak kazalara gore ve birbirine 

bitişik olmıyan geniş bir saha içine 
bu teşkilatı yaymıya teşebbüs edil· 
miyecı-ktir. 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Yakalanan komarcılar 

Mecid o~lu Fer hat adında bi
risinin Hurmalı mahallesindeki evin 
de kumar oynıyan CeMil, Mirza, 
Mehmet, Cabbar, Kerim, Rıza İbra
him, Mahmut, Miktat ve Seyfi ıs

minde Sekiz kişi yakalanmıştır. 

ŞEHiRDE HAVA 

--------------

Linç 
bir 

edilen 
katil ! 

Kozanın bir köyünde 
Feci bir cinayet 

Onaeklz ki•I Mehmadl 
parça parça ettiler . 

* 

Kozan : 20 ( Hususi muhabiri· 
mizden) - Kazamızıo Arslanlı kö· 
yünde ilci gün Önce çok feci ve tüyler 
ürpertici şekilce bir cinayet oldu. 
lki kişi öldü iki kişide yaralandı öğ
rendiğime göre hadise şudur. 

Arslanlı köyi;nden M~hmd ç.a· 
vuş adında 28 yaşlarında bir genç 
Camu~ağlı köyünden buğday getir
ken ayni köydt'n Ahmt>l denız ve 
arkadaşlarına rastlı~or. Ahmet De· 
niz ava çıkmışdı, Mehmedi görünce 
Mehmeddı·ki alacdğını istemek t e· 
siylesiyle aı kada: laıiyle Mehmedın 
arabasının etrafını sarıyor, parası 

olmadığını söyleyince Mehmcdi teh
etmeğe başlayor, Mehmr:t neticenin 
fenalığını sezerek tabancasını çeki
yor ve Ahmede att"Ş ediyor. Göbe 
ğine gircıı kurşun Ahmedi cansız 

yere düşüyor. Mehmet her nasılsa 

firar etmiş köylerinden birinin evi 
ne iltica etmişsede Ahmediu araba 
ve arkadaşlarından 18 ki,ilik bir g· 
rup evi kurşun yağmuruna tutuyor-

Halkevimizde 

Dün gece verilen 
musamere 

Halkevimiz salonunda Halkevİ 
Temsil Kolu gençleri dün gece bir 
müsamere vermişlerdir. 

" Kanun adarııı ,, adlı eseri of 
nayan gençler çok muvaffak olmııf 
lar ve harareti~ alkışlanmış]ardır· 
Dün ğece bu müsamere dolayısiyle 
Halkev: salonu hıncahınç doJmııŞ 

ve bir çok kimseler yer bulamadı~· 
lannean geri dönmüşlerdir. 

Orta tedrısatta talebe 
karneleri hazırlanıyor 

Aldığımız malumata gört', şeb· 
rimiz orta tedrisat okullarında tale· 
benin birinci üç aylık çalışma vaıı 

yr.tini gösteren karneler hazırlanın•~ 
tadır. Karnclr-r bu ay sonu t;ıfcbe' 
ye dağıtılacaktır. 

Altı kişinin çıkardığı 

kanlı pıçaklı kavğa 

Dün Hacı Ali oğlu karabey Ali "' 
zı Adiie, Ali oğlu Ali , Mehmet ~ısı 
Dudıı ve Alinin kızı aralarında bı' 
kamış yeri alıp satması }üzündt~ 
kavga çıkarak bunlardan karabt' 
ve Adile ile döndü Ali oğlu Ah} 
dÖğiip ağır derecede çakı ile ya'' 
ladıklarından yakalanmı~lardır. 

Halkevleri Azası olma~~~ 
spor kulübleıine 

giremiyecek 

Vilayetlerin Halkevl~ri ;;ion1
' 

nnda her tiırlü idmanlarını yaP'P 
~porcuların ve spor kulupleri aı•1' 
rıoın bulundukları yerlerdeki f'f' 
kevlerinede üye ,yazılmaları ge"~ 
direktörlük tarafından bildirilıtlt 
tedir. ~j 

1 Yabancı memleketlerde 
talebenin yaş haddi 

Şehrimizde dün gök yüzü açık, hava 
hafıf rüzgarlı idi. En çok sıcak göl
gede 19 derece idi. 

;'~ 
Yabancı mektepletlerde oktJ ~ 

( Gerisi allıncı sahifede ) talebenin yaş hadlerinin resrni ıııto 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, tcplerde tatbik edilen esaslara 1 

P m i m a r i s ,- re ttsbit edilmesi kararla~nııştı'· ' 
I.d " "f . ı 0 '

1 
arı vazı esı o an P1 • 

-, - GÜNÜN MEVZUU --

Bu Kutup mimarisinin "harç" ı da 

neymiş biliyor musunuz: Kar, 

Şimali Finlanda'da, ve bilhassa 

Kutup memleketlerinde, Buzları par. 

kd,.r gibi keserek ana şoseler yaı:ıl 

mış muazzam depolar kurulmuş. 

Kutpa yakın bölgelerde toprağı 

bulmak ve bu suretle tatlı su çıkar-

mak pek güç olduğundan buzdan 
geoış depolar y ıpılm ık ta v e 

içine sıcak aylara doğru, yeni yağ
mış Kar dı>ldurulmakta ve eriyen 

bu Karların tatlı Suyundan bir müd. 
det için istifade edilmektedir. 

Şimaldt'ki etüdlerin mahsulü 

olan kitaplar, bu mıntıkalarda, 1500 

metre irtifaa yükselmiş Buz setleri · 

nin mevcudıyetini kaydediyor. 

ı\ı - J'ıı. 

limlerin ders saatler• 

' Bazı mekteplerde rr.üd~r f,1 
müdür muvinlerinin 12 saattef1 1çı
la olarak okuttukları dersler. ,P 

Vekalet ücreti almak i!tedikle'
1 ~ıl 

!aşılmıştır. Maarif Vekaleti btJ ,,~ 
susta alakalılara bir tamim Y.11~,f 
idari vazıfesi olan mualliınle1111 ti 

ktl 
tada en . çok ~.2 s1at der.s o ve~' 
leceklerıne gore kendilerıoc: ıı 

. tC'°' 
letrn de olsa ders vcrıleını~ 111,e 
Vı!kalet tücreti tahkkuk ettirıle' 
ceğini bildirmişrir. 

lb 

5 
p 

tıi 

la 

ltıa 

ltılj 

rıa, 

darr 
lı 
tıı 



Nafiacla ·Tayin 
ve nakiller 

,----!----------·----------------------------, I DlUılflly©ı h©ılb>~ırD~ırü 1 
L ~ --

Seyhan mıntıkasında 
da nakiller yapıldı 

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

Alman Friz adasına ingi- l _MALI MESELELEıt_ 

liz tayyarelerinin baskını ! ~;.~~~~~~;;:~·~;:~~:· Ankara : 20 -Antakya vilayeti · 
nafıa müdürü Bedii Enüslün 70 lira 
rnaaşiyle Kırklareli nafia müdürlü
ğüne, Gaziantep vilayeti şosalar baş BU 
fen memurlarından Besim Işın 60 1 

hafta batırılan Alman denizaltı İngiliz ihracatının yüzce elli nispe· 

li,a maaşiyle Balıkesir vilayeti şose 
ler baş fen memurluğuna, Kırşehir 

gemilerinin sayısı 
•• uçe 

tinde arttığına dair beyanatı mütte· 
çıktı fıklerin mali vaziyetlerinin sağlam . 

lığına yeni bir delildir oşağıdaki ra 
kamlar Clu mevkiin halen ne kadar 

, kuvvetli olduğnnu göşterir İngiltere 

•. nin koloni ve dominyonlarına ait 
esha mmitibori kıymeti Colin Clark 

vilayeti şöseler ba~ fen memurların· 
dan Recep Üçer 60 lira maaşiyle 
fstanbul vilayetı şoseler baş fen 
rnemurluğuı1a, 

Mardin vilayeti şoseler baş fen 
llıcmurlarından Mehmet Ali Tüzün 50 
lira maaşiyle Gaziantr:p vilayeti şo· 
seler baş fen memurluğuna, Erzurum 
vilayeti şoseler baş fen mP-marların· 
dan Rifat Alkın 50 lira maaşiyle 
Samsun vilayeti şoseler baş fen me
murluğuna, Mardin vılayeti baş fen 
ll'ıe ı urların dan Ali Şefik Gediklioğ· 
lu 50 lira maaşiyle Kırklareli vilaye 
ti baş fen memurluğuna, Elazığ vi· 
layeti şoseler mühendislerinden Esat 
'f uncel 50 lira maaşiyle Maraş vila
}'etj mühendisliğine, 

lzmir vilayeti yapı işleri baş fen 
11'.ıemurlarından Turgut Güvendeğer 
5Q lira maaşiyle Artvin vilayeti ya. 
Pı İşleri b:tş fen memurluğuna, Ma
rıisa vilayeti yapı işleri fen memur
larından M. Zeki Ôzkan 30 lira ma 
ilşiyle Seyhan vilayeti yapı işleri 
fen memurluğuna, Şoseler meı kez 
fen heyeti fen memurlarından Saim 
Gökan 30 lira maaşiyle lstanbul vi· 
liyeti şoseler fen memurluğuna Sam 
&un vilayeti şoseltr fen memurla·ın-
darı lsm~il Sonat 30 lira maaşiyle 
A.rıtalya vilayeti fen · memurlu~una, 
Kırşehir vilayeti şoseler fen memur
larından Ekrem Kurdo~lu 30 lira 
ltlaaşiyle Bursa su işleri birinci şube 
~li hendisliği kısım fen memurluğu
rı;ıı, Şöseler fen heyeti memurların 
1ah Şekip Ôzerim 30 lira maaşiyle 
tınir vilayeti ,oseler fen memurlu 
hırıa 

' 
Gümüşane vilayeti şoseler fen 

l}ıernurlarından Fahri Koper 30 lira 
llıaaşiyle Kars vilayeti yapı işleri fen 

Londra : :W (Ratlyo) - Kalimbo~ 

adınJaki bir Alman transatlantiki Atla~ 
ok_yanosunda ingili?. gemileri tarafından 
_yakalana<ıagın1 nnlayınc:ı. kendi kendi· 
ni batırmıştır. Geminin 39!J ınUrette

lıab kurbrılm1~br. Sti • Of · Kinop 
adlı İngiliz ,·apuru bir Alman tahtel· 
bahiri tarafından batırılmıştır. Üç ba 
lıkç1 gemiside tecavÜ>>:e uğramıştır. A
yntren adlı bir Xorveç 'apurud<ı Al 

manla.r taraf ıııdan torpille batırılmı~tır. 

Geçende yaralanan 10,000 tonluk 
Alman gemisinin l3 rukcr adlı Alman 
harp gemisi olduğu anlaşılmıştır. 

Londra : ~O (Radyo) - İngiliz 
devriye tayyareleri Al rnanyanın friz 
adaln.rı u~tunde uçan. miknntisli ma· 

yın döken Alman tayyarelerinin hare 
ketine mani olm11şhır. 

Maarif Vekilimiz 
Malatyaya ·geldi 

. 
Ankara : 20 ( Hususi ] - Bu 

raya gelen haberlere göre, cenup 
vilayetlerinde bir tetkik seyahatine 
çıkmış o\an Maarif Vekilimiz Hasan· 
Ari Yücel, Malatyaya gelmiş ve kül
tür müesseselerinde tetkiklerdı" bu-
Juomuştur. 

Gaz: ilk okulunda Vekil şerdı

ne veriltn çayda, Hasan-Ali Yücel 
muallimlerle hasbihallerde bulun· 
muştur. 

Londra : :?O (Radyt') - Bu hafta 
içinde batmlan Alman denizaltı gemi Fransa - Belçika hududun 
lerinin adedi Uçe çı.kmı~tır . da ciddi kontrol başladı 

Garp cephesinde vaziyet 

Parİ<> : 20 (Radyo) - GaJ"p cep· 
hesiode iki tı\raf keşif \'e tamas unsur 
ları arasında dun buyuk bir faaliJet 1 

!;Üze çarpmakta idi . 

Stalinin 60 ıncı doğum 
yılı kutlanacak 

Moskova : 20 (Radyo) - 21 
Kanun Evvelde Stalioin 60 ıncı do· 
ğum yılını kutlamak için bütün Sov 
yet Rusyada hazırlıklar yapılmak 

tadır. 
11 Stalinin 60 yılı ,, adlı kitaptan 

11000,000 nusha ba~ılmıştır. 

Belçika kralının kabulü 

Brüksel : 20 (Radyo) - Belçika 
Kralı Başvekil ve Harbiye Nazırı 

le bir görü~me yapmıştır. 

Pari : 20 (Radyo) -
Belçika hud Jdundaki 

ciddıleştirilmişt r. 

Fransa 
konlrol 

Payasta vapur 
bekli yen mallar 

Karadeniz vapuru payas 
iskelesine gönderitdi 

Mersin hattmdan gelmesi bek
lent:n devlet denizyolları idaresinin 
Erzurum vapuru, dün İzmire vardı. 
Bu gecikmenin sebebi, Mersin, Pa
yas, Antalya ve Alaiye iskelelerinde 
vapurlara yüklemek üzere fzmir ve 
İstanbul için mühim miktarda yaş 
kurn meyve bulunmasıdır. llıernurluğuna, · 

d· Bu sene teknik okulunun mühen 
t'~ik kısmından mezun olan Kemal 
h tulgen 85 lira aylık üçretle Sey
f an su işleri kısım mühendisliğine, 

1 trı rrıemurJu~u kısmından mezun o 
~il Kemal Girgirı Burdur, Kenan 
& 01ayJı Tunceli ve Avni Okay'ın 
~ 0 1u vilayetleri fen memurluklarına 

1 

İtalyan - Portekiz ticaret 
muahedesi dün imzalandı 

Bu mahsülün acele vapur bek
ledikleri devlet denizyoları işletme 

şefliğine bildirilmiş, Karadeniz vapu 
ru dogruca Payasa göndeıilmiştir. 
Bu vapur, dönüşte lzmir limanına 
da uğruyarak İstanbul için mal yük 
liytctklir. 

1 O Şer lira maaşla, Maraş' dan Kırk
at ı· ~ e ı şoseler baş fen memurluğuna 
d~klen tayin olunan Ali Şefik Ge· 

1 ,1koğlu 50 lira -: aaşiyle Elazığ vi
(~~tti şoseler baş fen memurluğuna, 
0tıguldak vilayeti şoseler mühendis
tf 

• •
11lden Remzi Tarman 50 lira ma 

~~1~1e Ankara vilayeti şoseler mü· 
~trıdisliğine naklen tayin olunmuş-
tdır, 

1 

Roma : 20 (Radyo) - lta!ya · 
Portekiz ticaret muahedesi imzalan 
mıştır. 

Londra : 20 ( R<.ıyler ) - Bir hafta iç.nd .;ı alrnanl;ır İngiliz karakol 

gemilerinden yirmi üç tanesini batırmışlardır . 

Londra : 2o ( Royler ) - SJvyetler su i~·inde uskurla hareket eden 
yeni tipte tanklar kullanmağa başladılar. Kızıl ordu sovyet lebliğiııe gö
ı-e şimaldeki Finlandiya berzi'\hını tamamen işgal etmişlir. 

Londra : 20 ( Radyo ) - Gestape şefi Himler rom aya gelmiştiş. 

ın tahminlerine ğore 3500 milyon 
sterlindir. Economist ise bunların 

piyasa kıymetinin 1000 milyon ster 
!inden fazla olduğunu tahmin edtyor 

Fransaııın malik olduğu ecnebi es
hamının kıymeti Rist ve Scvvab'm 
tahmin 1erine göre 5000 milyon do 
iar hesabile 1250 milyon sterlindir 
Nevyork City bankası ingilterenin 
haricte ve dahildf'ki ~ıtun stokunu 
2200 milyon •dolar Fraosanınkini 

ise 3020 milyon dolar hesap etmek 
tedir. Rounc t:tple gu~ esine göre 
her ikJ mem1ebtin altun veya kolay 
ca alııııa tahvilı kabil ecnebi matbu 
tı yekiinu 7500-10000 _milyon ba 
ol makl<'dı( Buna mukabil almanya • 

nı ıı dltı ı sroku v~ ecnebi döviz mik 

tarı av .sturya ve çek B,rnk:ılarından 

müsadere edil~n stoklar da dahil 
olduğu halde 205 mily.n dolardır. 

Mahkeme 
usulu kanunu 

Milli müdafaa vekaleti askeri 
usulü muhakeme kanununun bazı 

maddelerini değiştiren lıir kanun 
pröjesi hazırlamıştır projeye göre 
muvazzaf ve müstahdem askeri şa. 
hısların hizmete girmeden eve! ve
ya silahaltma çağrılmadan evel iş 
!edikleri müntehası bir seneye ka
dar hapis cezasını mucip cürümler· 
le kabahatlere ait davalar terhisle· 
rine kadar tecil olunacaktır. 

Seferberlikte muvazzafların ve 
çağrılacak ruhsatlı ve ihtiyat a~keri 
şahısların beş sene ağır hapis ve da 

ha ziyade mucip cürümler müste~na 
kolma uzere maznun bulunduklara 
cürüm vr: kabahatlere ait davalarda 
hazara ve ya terhislerine kadar tecil 
edilecektir. 

Hazarda ve seferde silah altına 
çağrılan muvazzah ve ihtiyat efradın 

aleyhlerinde· i\ lenip takibi şikayette 
ve şahsi dı.wa ikamesine mütevakltıf 

olan suçların takibi terhislerine b&. 
rakılacaklardı. Bu taktirde dava aç· 
mak için kanuni müddet hazara ve
ya terhislerine kadar işlemiyecektir. 

Bundan başka pröje ile askeri 

usulü muhaken1e kanununun temyiz 
alebinin müddeti ve şartları tasdik 
e fesiı askeı i mah kem derin teşkili 

( Gerisi altıncı vahifede ) 
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"Fransaya dönmenize lüzün1 kalmıy,;ıcak 
iki gün sonra Paris Sovyetleşecek,, 

''Stalin yoldaş umumi 
ihtilal için emir verdi,, 

- DUnkU nushadan artan -

[ 3 ] 
Bu makaleme başlarken tarihi 

bir nokta ya işaret edeceğim . 
Ruslar Polonyaya, ganimet his

sesini almak üzere ge!en bir ortak 
gibi girdiler. Başlangıçta, eğer Al
nıanlar ilerileyişlerine mümanaat 
ederlerse onlarla döğüşmeğe tered· 
düt etmiyeceklerioe yemin etmişler-
di Fakat böyle bir şeye mecbur 
olmıyacaklarını şefleri çok iyi bili· 
yordu, 

Rusların, Vlascephovcı:-' ye girişle· 
rinden sonra yalnız bir defa çok kı
sa devam eden tüfı:nk sesleri işit· 
tim. Bu sesler belki T arnopoldan 
geliyordu. 

Yalnız şura<:ını da işaret ede
yim ki, ertesi gün ormanda üç Rus 
askerinin ölüsü bulundu . Biraz u 
zakta, Tlutse'de kı iseye iltica etmiş 

1 te taıızirn t>clilrni~ti. Kızı lordu kenel i · 

1 siyle beı.u~>t'r biituıı t> ır !)~opoganda 
ı şebt>kesıııı ve malzeınt::.ını berabt>r 
1 

j getiıiyordu. Konsnl.-r, balolar ve 
ı riliyor, fılmltr gösterıliyor ve bu 
J arada kôpitalist memleketler, B. 

Bek ve burjuvalarda küfür ~issesi 

tevzi eden nutuklar unutu!muyordu. 
Bir çocugıı okşarken, genç bir 

kadına kur yaparken, ve yahut ı ir 
Polonyalı ile kadeh tokuştururken 

hep Sovyet propagandasıııın plakı 

dönüyordu : 
" Hizde herkeııin bir radyosu 

vardır. 11 •• 13ızde her şey l·ulunur. 
Moskovada bağ vardır Ve hayat 
yok pahasına denecek kadar ucuz· 
dur. ,, 

" ~izde bütün çocu .... lar mekte 
be- gider. 

olan birkaç Polonyalı, Kızılların üzerine 
ateş etmişti. Husiatinde Polonya hudud 

karagolu kendisini müdafaa etmiş 
ve üç Rus öldürmüştü. 

" Bizde küçük bir tasarruf ya · 

p;ılıilen bir adam otomobil veyahut 
ev salın alabilir. Yahut parayı ban· 
kaya koymak istersen yüzde otuz 
faiz a lırsın . ,, 

" Bizdi", bir amele ayda 600-
1000 ruble kazanır. ,, 

Bu çeşit ha Jiseler her tarafta 
olmuştu, Fakat hakiki bir muhare
benin olduğunu hiç İşitmedim. Çok 
uzaklarda.o gdmiş mülttcilerle de 
konuşmuştum. Hatta 21 den itiba· 
ren hiç bir hadise ile karşılaşmadan 
yollarda ve şömendüferde seyahat 
edebildim. 

** 
Ruslar bütün esirlerini Kame 

nets Poldolska (Sovyet Rusyada) 
götürmüşlerdi. Orada esirler arasın 
da bir tasnif yapılmış zabitler [ bur 
juva olduklarından ] temerküz ka· 
rargahlarına gönder il rniş ve neferler 
de evlerine iade olunmuştu. 

Şunu da ilave edt"yim ki, Rus
lar girdikleri yerlere ellerinde meş · ! 
ale, dişlarirıin arasınd ı bu çak olarak I 
girmiyorlardı. Kendilerine kurtarıcı 
süsü veriyorlardı, Halkla olao mü· 
ııase'Jetleri sür'atle gayet normal 
bir şekil aldı. İtiraf edeyim ki, ben 
bile Rus askerleri arasına girdim, 
üzümlerini, karruzlarmı payiaştırn, 
Hatta bana, bir hayli zamandanbe· 
ri biç bir tarafta Lulamadığımız ve 
hasretini çektiğimiz sigarayı, kibriti 
bile '>nlar ikram ettiler. O kadar ki 
bardılar, ve bize Sovyet Rusyanın 
yüksek medeniyetini getirdiklerine 
o kadar safJilane bir surette kani· 
idiler ki .. 

** 
Oh ! Her şey mükemmel suret. 

" Bizde .. Bizde .. Bizde. ,, Müte
madiyen bu kelimeler en yüksek if· 
rat derecesine varması ve safdılane 
mahiyeti hu propagandanın bı>kle· 

nilen neticenin aksini doğurmasını 

mucip oldu. 
Ve sonra halk Rus zabitlerinin 

askerleıine şu tenbihlC"rde bulunduk· 
!arını işitmişlerdi : 

·: Unutmayın ki burada yapıla· 
cak bir vaziferıiz vardır. Diyeceksi· 
nız ki Sovyd Rus~1ada... llah .. ,, 

Bunun içindiı ki öncf-lni sakin 
ve sessiz görünen halk gittikce Rus 
!arla alay t!tmeğe de başlamıştı. Ba
sit fakat sağlam hir aklı selimle, 

"Nıçin ? Diyorlardı. Kendi memle· 1 

ketlerinde okadar ucuz olduğu hal· 1 

de l·izde neye ra:st gelirlerse yüksek 1 
1 

fiyat vererek kapışıyorlar? J 

Fılhakika propagandd garsile 
cepleri para ile doldurularak buraya 
gönderilen Rus askerleri mütemadi· 
yen satın alıyorlar, Bilhassa kundura 
ve saata p~k düşkün görünüyorlar ı 
dı. Akıl almıyacak derecede yüksel 
tiien fıyatlar karşısında p1Zarlık yap 
mak külfetini akıllarına Lile getiımi 
yorlardı. 

Yüksek Sovyet kültürü ile ;:ılda 
tılınak isten'!n halk şu şekilde pek 
de hürrrıetkarane olmıyan hükümlere 
bile varmışlardır : 

- Gerisi altıncı sahifede -

1 
11 

Bulundugunıuz ml'vsim g~ce toplantıl.:\l'ına fıt'o;at vermekfcdiı-. Gerek 
nil e toplantıları ,-c gcn·ko;e soıı.vete toplnnbları uzun lo~ gecelerinde sık sık 
aranı.' or. Ad:rnada d a arlık gece toplantıları me\•simiııdcj iz. ~iteki rıı Kı7.•" 

lay :-ı l\a n u nusan i için bir baio hazırlamaktadır . D1~cı· taraftan lla.lkc-.·iınizin 
de kı~ prngnrnıı ıı .:ı giin· sık "1k toplı.ıntıl.:ır .'",'\pıl:ıcaktu·. Yukar<laki rcsnıiroiı: 
Ba~\lehriıniz Ankaradııki son kıyafet b:ılo.,un llaa ne~'eli bir kö;;e.\i tl.•,bit 
t'tnıc klt:diı' . 

İngilizlerin Kontrolü 
Hiç bir suretle ticaret hiylelerine 

göz yumulmayacaktır 

Londra : K : Evel 

Almanya ingili:ı k;.çak eşya koo 
tı olünf'! müdahale etmek· eki aczir. i 
görerek gittıkç~ arlan • bir şiddetle 

bitarafları alman ihracatına tesir 
eden ing" li~ ha•eketi aleyhine tf'd 
birler alm:ığa teşvik için tehditlere 

girişmiştir. 

Londra mah!ilJeri menşe şaha· 

detnameleri sıstemi dolayi~iyle ingi· 
liz kontrolünün hakiki bitar. f ihra. 
catına hiç bir suretle mani olmıya· 

cağını fakat alman mcnş~I 1 oldu· 
ğu şüpheli malların inceden İnceye 
tetkik slunacaSrına işaret ediyorıar 

Ayni z:ımırırla hiı trıkı•n bil .. kar t-t 
cirlerin menşe şahadetnameleri isti 
maline fesat karışlırınağ.t teşehbüs 
edt'cek ler i ve düşman mallarının hi 
taraf malı gibi geçirmt>ğe çalı acak 
larını ilaue ediyorlar. 

Fakat İngiliz ekonoınık harp 
nezareti hu ğibi hileleri rnuJ.ıakkak 
sıırette meydana çıkaracak tedbir-
ler almı_,tır. Avnıpadan muhtelif 
yerlere mal taşıyan hitaraf gemilerin 
inğiliz harp gemilerinin daimi ve sı· 

kı nezareti dolayisiyle kaçak eşya 

kontrollindt>n ictinab etmeleri kolay 
oim ıyacaktır. ve z<ılt'n ictinab etme 
leride kendi menfaatleri iktizasıdır. 

Çünkü geçen harpte bu gibi te 
şebbüsler d<:1ima mütecasırinin zara 
rına olmuştur. 

Kozanda sıhhat 

işleri ne yolda 

Kozan: 20 ( Hususi muhabiri" 

mizden ) Kozan kasabasile bu kasa 

baya bağlı ve Ceyhan Kadirli kôY 
!erinden bir kaç köyde iki yıldan bt 

ri yapılmakta olan sıtma mücadele 

teşkilatı eyi ve faydalı neticelere 

varmıştır . 

Buradaki teşkilatın ba~ı mara? " 

tadır. Bir dokturu ve beş sıbhıt rııt 
muriı "ardır. Kozan kasaba ve ba~· 
lı köylerinin nufusu umumisi 2709J 
dır. Bir yıl zarfında bu nufust 30 

20188 i muayene edilmiş büyüklere 

91825 gram kinin küçükleredt 
··betle 16628 adet tatlı kinin ve no JB 

sıtmalılara 524 iğne yapılmış 127 
ot 

kişinin kanı labfatuvarla muare . 

ettirilerek tedavileri yapılmıştır. a~
ıııı.i 

taklık sulara 3,400 kı o graın P 
1
. 

yeşili denilen zehirli ilaç 'döktiirtJ 
' · i mh" 

mek suretiyle sıtma sioeklerı 

edilmiştir . 

\ 
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~NÜN MESELLEIR 

Bitaraf gemilerin 
kirası meselesi 

.. 
Ti;ı :C~özü Sahife: 5 

iktiasadi Bulgaristanı Almanyanın 

boyunduruğundan kurtarmak • • 
ıçın 

O Dün fngilterenin bitaraf ge 
mileri kiralıyacağı hususun· 
da 8irinci Amirallik Lordu A 

'iaı:n kamarasında beyanatta Lulun
ltıuştur. Bugün Sef ain nezaretinin 
dah~ şim::liden tonaj yekunu milyon 
ara baliğ olan bir çok bitaraf ge

1

Ingiltere ve Fransa Bulgar mallarına 
yeni ·mahreçler bulmağa mecbur 

ltıısini kullanmak üzere terıibat al-
ğı Londradan resmen teyit edil

l)ıektedir. Böyle bir hareket bitaraf 
ırnıi sahiplerine şu noktalardan fay
dalıdır. 

( 1) Harpten mütevellit zaı ar ve 
~Yanı lngiliz hükumeti temanıile ö· 
trneği iizerine almıştır. 

( 2 ) Kar spekülas)on nevinden 
değil kati ve garantidir, · 

1 
( 3 ) Kiralanan gemiler ı_iman· 

arı limana kafile halinde logiliz 
abriy,.senin himayesinde gidip ge· 
Ccktir. Son haftaların tecrübeleri 
6stermiştir ki kafıle halinde seyrü 
fer eden İngiliz gemileri, Alman 
Cüı:nlarına karşı, -jenizlerde refa

a• 
sız normal ticaret seyahalı yapan 

•taraf gemilerinden daha fazla e· 1 
ildir. 

( 4 ) lngiltere tarafındarı kirala· ' 
tı gemiler, kömür alma, tamirat 
diğer kshılat itibar i'e lngiliz ge· 

~ eri il~ ayııi vaziyette olacak· 
'dır, Gemi sahibleri için sulh zama 
tıda bile mühim olan bu işler haı p 
~ll'ıanında daha büyük bir ehemmi· 
~l kesbctmişlerdir . 
Bınaenaleyh Büyük Britanyanın 

~~~f gemilerini kiralama sistemi- j 
ıki tarafında mütekabil menfaat ı 
~na istinat etti~i aşikardır. 

Sami, hayatına sou zamanlarda 
~ttıbaşka bir istikamet vermişti. Ar
~ her akşam brosundan çıkar 
~'baz parka koşmuyor, içkisiz lo· 
~~taya uğramıyordu. Bu bir ay için 
~ o, tama mile değişti. Saat beşe \ar. brosunda geçirdiği zaman, 

Şırndi işkence anları gibi g{ li
:itdu. 

't Daire arkadaşları, Saminin ha· 
~'tıdaki bu inkilibı gözden kaçır· 
~1• Sebebini sordular, fak al o, 

·~;ltledi. Hem söylenecek bir şey, 
uı rrıevcut değildi ki .. 

,~arni " Sarı Kiraz ,, ın cazip 
~ knden fazla, oraya çeken şey 

11/dındı. Sarışın, ince, ılık bir 
., 

1ıte Sami bu akşam gene onun 
~a gidiyordu. Genç adam, ayın 
1~ <>n beş geçesini "Sarı Kiraz,, 
, \.~~ geçiriyordu ama, oturmak; 
b Unkü dar büdçesi, masasına 
itadan başkasını ısmarlamağa 

:•t değild. Dansları hiç kaçır· 
~du; ama ,neye yarar... Saliha· 
~1l'ldeki sevgiyi, tutkunldğu an
ı a~ Uzun bir fırsat bulamadıktan a 

~~·aşını bugün almıştı. Şüphe· 
Q bu gece, sevdi~i kadını masa· 
avet edecek vaziyette idi. bu 
attık içindekim ona anlata-

"Sofyada, kahvelerin büyük ce 
makanların arkasına oturarak gelıp 
geçenleri seyrttme'c iç:n saatlerce 
kalanlar pek çoktur. 

tiiz de böyle bir kahve gazete 
ciler, diplomatlar ve bir kaç zeki 
ve hüzel kadınla aramızda konuşu 

yorduk. Bu bayanlardan birisi ho~a 
giden bir gayretle halkı göstererek 
bana memleketi anlatmaga çalışı· 

yordu: 
- Biz Dulgarlar iyligi de kötü

lüğü olduğu gibi, uzun müdpet ha
tirlarız. Altmış sene evvel Rus çarı 
ikinci Alekaandr bizi Türk buyun· 
duruğundan kurtardı. Şu gördüğünüz 
sokak hala Kur tancı Çar adını 

taşımaktadır ve sokağın obir ucun· 
da da heykeli vardır. Bu tarihten 
sonra biz Ruslarla haı p et tik. fa· 
kat hadiseler hisleriınizi değiştirme
di. Harpten sonra binlerce Rus 
mültecisinin memleketimize kabul 
ettik, hastalarına ve yaralılarına bak 
tık. Şimdi b:le bir çok Şvs ma!U 
lüne bakıyoruz. Soıı haf talarin ha
diseleri bu eski sevgiyi tazelendirdi. 
Tehdid altında ve yalnız blmış olan 
mitte ııiz bir iştinadkah bulduğuna 

inanıvoruz, bunun içindir ki, halkın 
komünistliklt! hiç bir alakası olmı. 

yanın bile lzvestiye gazetı.-sini ka· 

Almanya Bulgaristandan aldığı malları dövizle 
ödeyemiyeceğini anlayınca buna mukabil bazı ilk 
maddeler vermeyi taahhüt etmiş, fakat şimdi bu 

taahhüdünde de durmadığı anlasıhyor. 
... .. 

Parlste çıkan Parl - Suar gazetesinin bir mUddettenberl 
Balkanlarda doıa,makta olan ve son zamanlarda memleketi
miz hat<klnda da müteaddit makafelitr yazmış bulunan Jules 
Sauverveln'm Sofyadan gazetesine gönderdiği fU makaleyi 
dlkkale dejjer mahiyette buldujumuz için tercUme ve nakle
diyoruz : 

pıştığını görüyorsunuz. 
Nöyyl muahedesinin yıl 
dönUmU; 
Eğer, bugün talebelerin neden 

mutaddan fazla kalabalık olduğunu 
sornrsanız siz! bugün Nöyyi muahe· 
desinin yıl dönümü olduğunu hatır· 
larız O muahed~ki; bizi küçük, za
vıf bir devlet haline sokmuştu. Bu 
seneki )il dönümü sa pin geçiyor. 
Fakat geçen sene büyük bir kay
naşma ve heyecan görürdünüz. Bü 
tün yollar tutulmuştu. E.cnebı sefa-

rethanelerini kskerleri muhafaza edi· 
yordu. Kaç Fransız hu tarihi hatır

t'ar? Her halde çok az ... 
Fakat bu, bizi burada Fransız-

cayı oldukça iyi bir şekilde konuş 

I"\ 

maktan, ve konferanslarınızı dinlc
meğe koşmaktan menetmiyor. Ge· 
çen gün (Müdafaa ediliyor muyuz) 
adlı askeri fı lmieizi görmek için si" 
nema salonu üç defa doldu, boşaldı. 
Fakat buna rağmen şunu söyleye
yim ki, Alman Alman propagandası 
burada çok faaldır.,, 

Bunun üzerine dr.dim ki : 
- O halde burada harpten çok 

uzak olunduiu kanaatı var .. 
Güzel rnuhatab1m içini çekti v~ 

cevab verdi : 
- Mamafih takyid ve tedbirler 

başlamıştır. Mesela; gece saat on 
bfA;ukt::ın sonra otomobille gezebil 
mek için hususi bir müsaade almak 

( Gerisi ?hıncı sahifede ) 

HiKAYE kadar bile geldim. Fakat kapınızı 
da bile kilitlemiştiniz !.. 

Saru 
caktı. ~~--~~-va zan~~~~~-

* 
Tangüner Bardan çıktığı zaman, kendisi 

dünyanın en mesudu olarak görü· 
yordu. Salihadan bu gece için ran· ·~~~~~~~~~~~~---

devü bile almıştı. Sami, geceyi, Sa 
lihanın yattığı otelde, onun yanında 
geçirecekti. 

Otele girdiği zaman garsona isti 
calle sordu : 

- ikinci katta tek yataklı oda 
varını? 

Elbiseleriyle karyolaya uzan· 
mıştı. Oda kapısı açıktı. Çok geç· 
meden Salihanın, arkadaşlariyle be
raber salondan girdiklerini gördü. 
Otelin hemen hemen bütün müşte
rilı!ri tiyatro ve bar artislerinden 
ibaretti. 

Koridora çıktığı zaman ortalık· 
ta çıt yoktu. A>aklarının ucuna ba· 
sarak altı numaraya doğru ilerledi. 
Bu nuı1ara Salıhanın o::iasınındı. Fa
kat ne aksilik !.. Yandaki beş numa· 
ranı:ı kapısı açıktı. Kırnnta bir adam, 
bir masa başında, yüzü salona doğ· 

ru oturmuş, muttasıl içiyordu. Şüp· 
hesiz bu da bir artisti. Ve belki Sa· 
lihanın arkadaşı idi ... Geri dönmeğe 
mecbur oldu. karyolasına uzandı. 

Yarım saat sonra tekrar gitti. Fakat 
ayni adamı. hiç yerini değiştirmemiş 
vaziyette yine içerken buldu. Ve 
üçüncü, dördüncü gidişleri de hep 
dönüşlü oldu. Artık vazgeçmişti. 

Esefle kapısını kilitliyerek uyudu. 

"' 
Sabahleyin, uykusuzluktan bit

kin bir halde lavaboya doğru gider· 
ken Saliha ile karşılaştılar. O, söy 
lemeğe v<Jkıt kalmadan genç kadın, 
a<leta müteessir mırıldandı : 

- Sözünüzde durmadınız Sami 
bey !.. Çok bı>klettiniz beni!. 

- Rica ederim .. Şey .. 
- Tam heşe kadar !.. 
ilave etti : 
- Hem ondan sonra odanıza 

Genç adam boynunu bükerek 
söylendi: 

- Nasıl gelirdim.. Sizin arka· 
da~larınızdan birisi, sabaha kadar 
odasında içiyordu. Kapısı açıktı; 

ona görünmek istemedim. 
- Arkadaşım mı ? 
- Değilmi idi ? 
- Sizin : gibi b r müşteri ola-

cak 1.. Hiç insan böyle bir şey için 
randevüsünü bozarmı ? 

Samı, yesini bellı etmemek iste· 
di : 

- Yarın akşam da otdinizde· 
yim, dedi. 

Genç, kadın, kaşlarını oynata 
rak duda~larını hüktü: 

-Ne yazık ki bugün fstanbuldan 
ayrılıyorum. Anadulunuo bir ucuna 
gidiyorum. Akşam size söylemeyi 
unutmuşum!.. 

Sami ağlıyacak kadıtr üzüldü, 
yutkundu : 

- Güle güle Saliha, dedi. 
Bundan başka çare yoktu. Çün

ki bir bar kadınını yolundan ancak 
para dtindiirebilir, alıkoyabılirdi. 

Safiyetinin cezası olan hu ilk 
darbe, genç adamı sersemletti, Fa· 
kat, aynı zamanda gözlerini 
açtı. 
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Polonyada neler gördüm 
( Dördüncü sahifeden artan ) 

•Hiç medeni insanlar detiller: 
Ruacadın başka dil bilmiyorlar. Çay 
lannan içine konyak yerine yağ ko. 
yuyorlar. Zabitler elleriyle sokaklara 
ıümkürüyor .• Şurayıda kaydedeyim 
ki. Bir burjuvalık ve ihtilal aleyhdar 
htı işareti olan mendil Rus ordusun 
da nadiren rastlanan bir şetdir. 

Diğer taraftan Sovyet askerleri 
de yavaş, yavaş hocalık ve müreb 
bilik vazifesini ihmale başlamıştı. 
Bazileri halk arasından edindikleri 
yeni dostlarına, yapılan propaganda 
om biraz u.übaleğah olduğunu, Sov 
yet Rusyada da bulunmıyan ve ya· 
hud çok yüksek fiyatla tedarik edi 
lebilen bir çok şeylerin bulundutunu 
itiraf edecek kadar ileri gidiyordu. 
Hatta bazı burj1.1valaşma hareketleri 
bile oluyordu. Sokaklarda ellerioe!le 
beyaz eldivenle dolatan zabitlere rast 
r•linmete bıtlıdı. güzel ve genç bir 
kıdm mülteci, bu zabitlerden birinin 
çarlık Ruıyasmın en zarif üslubiyle 
elini öpdütünü anlabyordu. 

F • kat bütün bunlar bir çocuk 
luktan ibarettir. Çocukluk olmayan 
bir şey varsa o da, Komintemin ıa
yelerinden ayrılamıyacak ol•n Mos· 
kova bükOmetinin siyaıi emelleridir 

Kızıl ordud• bir çok mütab.,. 
IİJHİ ajanlar vardı. Sovyet zabitle
ri mütemadiyen yalcın bir zamanda 
bütun Avrupaaın Sovyetlqtirilef e
tini itin d:liyorlardı. 

ilk tqrinin bütün birinci haf t111 
zarfında receli, rünclüztü aaker aevk 
olundu. Bu kıtalann Romanya üze
rine gönderildikleri tahmin ediliyor. 
du. Zabitlerin vmziyeti bir harek!t 
ve it yıpmata giden insanlırın va· : 
ziyeti idi. Bunlardan ikiıi bana şöyle 
dediler : 

- Fransaya döomiye ihtiyacınız 
yoktur. iki gün içinde Pariı Sovyet 
leteeektir. Stalin yold•t umumi ih· 
tilil için emir verdi. 

(Sonu var) 

Linç edilen bir katil 
( ikinci sahifeden artan ) 

lar. Netide Mehmedi ev sahibi zabl 
t•ya teslim etmek için evden çıka
nrken 18 klıi birden üstüne çullam 

Mavzer çifte ve blçakla delik 
detik ederek p1rçahyorlar mehme 
did imdadına yetifen karaıı ve kız 
kardeşide muhtelif yerlerinden çifte 
yarası alıyor. Ve kaçmata mecbur 
oluyorlar. hadise yerine fiden müd 
dei umumi B. F ahrettin Demirel ve 

).K. karakol komut'm 18 suçludın 
17 sini yakalıtaralc adliyeye sevk 
etmiş ve hepside teAlcif edilmitler 
dir. Bir stıçluda aranmaktadır. 

Ahmed deniz gecen sene kozan 
içinde kıvta çıkararak bir rencin 
ölümüne ıebeb olan bir adamdı 

Askeri mahkeme kanunu 
( Üçüncü sahifeden artın ) 

subay hakimlerin :tayini baı komu 
tanbk mahkemesinin 1Ubay hakimle· 
rinin tayini ve kanuni yollar haklcm 
daki 31, 33, 219, 230. ve 254 üncü 

maddeleri de detiftirilmektedir. 

Türkaöıü 

İngiltere ve Fransa Bul- Ônüınüz.deki yıl 2000 
gar mallarına yeni mah- Eğitmen yetiştirilecek 
reçler . bulmağa mecbnr - ikinci sahifeden artan 

- Beşinci sahifeden artan - Teşkılit, vilayet merkez kaza· 
lazımdır. Hatta kira otomo'>ili yok smdan başlanarak diter kazalara 
tur. Ve sonra haftada iki hünü etsiz teşmil edilirken teşkil edilrcelc mm· 
geçirmeğe mecburdur. Bu memnu takaların da birbirine bitişik olma 
iyetin yalnız lokantalara mahsus larına çok dıkkat edilecektir. Kars 
oldutu zannetmeyiniz. Evler de 11kı taki kursa _Karatan 75, Çoruhtan 100 
bir surette boutrol edilmektedir. Bayazitten 25 olmak üzere 200, 
Eter memnu günlerde ve yahut bir Erzincan kursuna Erzurumdan 40. 
rün evvel akşam et hattiı et suyu Erzincandan 25, Bingölden 20, Muş 
bile bulunursa, ağır bir cezayı nak· tın 20, Gümüşaneden 25 olmak ü· -
di A ındıtı gibi bulunan şeylerin ü zere 130, Trabzon kursuna Rize, 
zerine de petrol dökülüyor. Yalnız Trabzon, Giresun ve Ordudan otu· 
bu mahTumiyeti bir trajedi haline zır olmak üzere 120, ~amsun kur 
ıokmamak için şunu ilave edeyim suna Samsundan 40, Amasya ve 
ki; köylülerimiz zaten hiç bir zaman Tokattan otuzar olmak üzere 100, 
haftada bir def adan fazla et yeme Kayseri kursuna Sivastın 50, Kır· 
mişlerdir. Orta tıbıkamıza gelince cebir ve Yozaıttan 40 ar, Nitdeden 
onlar da pekala, çok nefis olan ba· y & 
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Zirai kalkınma 

Vıliyetlerde ahnan 
tedbirler 

Avrupıda başlamıı olan 
dolayiaiyle Dahiliye Vekaleti 
yetlere bir tamim yapnuı ve 
tamimle her sabada dikkatli ve 
siretli çalışmakla beraber zirai 
~ınmı işine ehemmiyet vMilme 
bildirmişti. 

Vilayetler ekim işinde hallıı 
vik• ve ziraat vekaleti ile te 
ederek zıraı kalkınma etra 
tedbirldr ılmata başlamıflardır. 

Vılayetlerce ahoın ve al 
olan tedbirlere ait raporlar d 
vekiletine gelmete bışlamışbı 

hlclarımızla bu nok"anı telifi ede- 30, Kıyseriden 20 olmak üzere 180 
bilirler. Kırklarel, kursuna Tekirdatından -------------

Daha ziyade hazin olan şey bu 30, Edirneden 20, Çınıkkıleden 40 
kış dans edemiyecetiz. Çünkü, bü· Karlclarelinden 10 olmak üzere 100 
tün balo ve süvareler menedilmiştir. İzmir kursuna Mutladan 40, lımir
Bulgar tlc•r•llnln mU•kUllerl : den ve Aydından otuzar olmak üzre 

Fakat masamızda bulunan bir 100, Kocaeli kursuna Bilecik, Koca 
erkek bu konuşmamızı pek havai eli ve lstanbuldan yirmişer, Bursa ve 
bularak mubaver~ye müdahale etti: Doludan otuzar olmık üzere ~ 20, 

- Bulıaristaı,da, her halde aç· Seyhan kursuna Seyhan ve Gazıan• 
lık tehdidi albnda bulu11muyoruz. Fa- tepten otuzar, fçel ve Hıtaydan 
kıt iktindiyabmız bozuk. Almanya · yirmiıer olmak üzert. 100, Malatya 
ile olan muamelemiz ticaretimizin kursuna Malatyadan ve Urfadan el· 
yüzde 75 ini tqkil ve Almıny; mü liıer, Maraştan 100, Diyarbakırdan 
badele uaulünü tatbik ediyor. Al- 30, Elizıt ve Tuncelinden onar ol· 
manlar, serbest borsada 10 levaya mak üzere 250, Kutamonu kursuna 
tedarik edilebilditi halde Rıyşmırk- Kastamonu ve Çankmdan ~S er, 
ın deterini, kendi kendilerine 33 Zonpldak ve Sinoptan 30 ar, Ço 
leva olarak teabit ettikten sonra rumdan 20 olmalc üzere 1 SO, Es· 
mübayaatmın bir k•tmım döviz ola- kiıehirdeki ilci kuru Ankaradın 40 
rak ödemeyi taahhüt etmişlerdi. Fa· Konya ve Kütabyadan otuzar, Af. 
kat bir yerden döviz bulamıyacatnlı yondan 20, Eskişehirden 16 olmak 
anlayınca buna mukabil bazı ilk üzerP. 136, Isparta kursuna Isparta 
•naddeler vermeli lcararlııhrıldı. Burdur, Denizliden kırkar Qlmak 
meseli bize 35 bin ton benzin üzere 120, Antalya lcursunı yalnız 
vadetmitti. Fakat ıimdiye kadar Antalyadan 100, Manisa kursuna 
ancak 3,800 ton rönderdi. Vadetti· da Manisadan 40 Balıkeairden 60 
ti 35 ton kavçuktan İle ancak 13 Olmak üzere 100 etitmf'n ıbnacak· 
tonunu alabiibik. Halbuki biz kendi· t "· sine en iyi nebati yatlanmıu ıön· S )h hk 1 • 
deriyoruz. Şimdiye kadar 35 bin ton u ma eme erı 
ay çiçeti tohumu, ve 5000 ton bu ı· h k k 
tohumun yatından rönderdik. Al. Ve as 1 ye U U 
manya bunlam bir kıımını harp Muhakemelerin taliki 
mılzemeıiyle ödı1yor. Bize yün de 
röodermete mecburdu. Fakat bize 
ancak ataç yünü rönderdi. 

Bütün bunlara karşı proteıto 
bile edeme) iz. 

Kime satacatJz? 
lnglllz · Franaız Atin •im• 

komıaıOnu 

- Mamafih bazı detifilder var. 
lnriliz - Fr1n11z sabn alma komiı-
yonu memleketimizden mühim mik
darda mübayaıtta bulunmak üzere 
paz11rlatına bitirmiştir. 

Bilhassa alınacak maddeler ara 
11nda çok kıymetli olan ay çiçeti 
tohumumuz da vardır. Hiç şüphe yok 
ki, Bulraristana iktisadi istildilini 
yeniden elde etmek için kendisine 
yeni pazarlar bulmata mecburuz.,, 

Bu vaziyet kar1111nda Bulraris. 
tının, Almanyadan bir takım vaid
ve taahhütler alıp, almadıtını sor 
mata lüzum yoktur. Fakat ne olursa 
olsun Bulıaristın bugün için iktisa 
di bakımından Almanya ya sıkı sıkı· 
ya bathdır. 

önlenecek 
Adliye Velcileti tarafından mıh 

kemelerin ıüretle faaliyette bulun· 
maları ve divalann sürüncemede 
kalmım111 ıçın mühim bir kanun 
projesi bazırlanO.ıştır, 

8u liyibi ile, aaliye bakiaıi bu· 
lunmıyan yerlerde ıulb hakimlerine 
asliye hukuk itlerini görmek Nlihi· 
yeti verilmektedir. 

Bugün, bütçe zazuretleri ve ele· 
man azlıtı dolayiıile ancak.kazalar~ 
da aıliye mahkemesi teşkil edilebil· 
miştir. Ancak kaıa dııında ikamet 
eden kimselerin asliye mıhmelerinin 
kazasana dahil işler için nahiyeden 
ve köyden kaza merkezine kadar 
gelmeleri icap etmekte ve yıı. ka
yıt, isim tabibi ve irs biuelerinin 
tayini ribi vatandışların butuıi hal· 
leriyle ılikah ve süretle rörülmeai 
bu yüzden gecikmekte idi. Yeni 
tedbirle bu recikmeler mümkün ol· 
dutu kadar önlenecektir. 

RADY 
Bugünkü Progralll 

TÜRKiYE RADYO OIFOZ 
POSTALARI TORKIYE RAD~ 

ANKARA RADYOSU 

Her gUn yalmz kısa dalga 
m. 9465 kc/s post.mızla ne,re 
te olan Y abaacı dillerde H 
saatleri aplada gönsterilmiftir. 

lranca Saat 13,00 ve 18,45 dt. 
Arapça ,, 18, 15 ve 19,-15 
Fransız<'& ,, 13,45 ve 20,15 

Perşembe - 21 I 12 ı 9 
12.30 Prorram ve Memlekel 

at Ayarı 

12.3~ AJANS ve Meteoroloii 
berleri 

12.50 Türk Müziti : Halk 
küleri ve Oyun Hav•ları 

1 - Okuy11n : Sadi H~ 
haret Satnak. 

Çalanlar : Sadi Yaver At• 

13.30 Konutma (Kadın 
13.35 - 14.00 MOZIK 

Müzik) - Pi.) 

18.00 Prorram 
18.0IMemlelı.et Saat Ayarı. 

ve Meteoroloji Haberleri 
18.25 Müzik ( Radyo Caı 

rası) 

19.00 Konutm• 
1915 Türk Müzitı 
ç..11ıar : Fahire Fersan, 

Cevdet Çatlar, izzettin Okt• • 
2 - Okuyan : Melek 1 
20.15 Konufllll ( BibliJ 

Saati) 

20.30 TQrk müziti (fa11l 
21.15 MOZlk (Küçük 

ŞCf : ,Necip Afk ın ) 
22,00 Memleket Saat 

jans Haberleri; Ziraat· Eelal .. 
villt. Kambiyo - Nukot 
(FiyAt) . 

22.20 Miizik ( Knçük ,
Yukardaki Prorramın oevı 

22.35 Müsik (Operetler 
- Pi.) 

23.00 Müzik (CazbaDd -
23..25 - 23.30 Yarınki 

Kapanlf. 



21 Kanunuevvel 939 Türksözü Sahife: 7 

ASRi Si NEMADA 
20 Kanunuevvel 939 Çarşamba akşamından itibaren 
Arslanların Fillerin Maymunların bütün hayvanatı vahşiyenin arkadaşı 

Binbir Macera Kahramanı 

TÜR ·KÇE SÖZLÜ 

TARZANI· • 
1 TiKAMI 

l OYNAYANLAR: 
GELEEN MORRES 

1 - ELEANOR HOLM 
Bugün gündüz 2.30 matinede iki büyük film birden 

1 - Bir Kavuk Devrildi 2 - Sarışın Kızlar Ticareti 
•• •• 

Pek yakında : BUYUK VALS ! -78 

ALSARAY 
•slNEMASINDA. 

BU AKŞAM 

Ci..ıstt-ı nıak te Olduğu Fe,·kalade Film
lerine lıir tanesini d:ıhn ilave ediyor 

1 Kadın Hırsızı 1 
l~rans1zca. SözlU Acı kh, İbretamiz 

A'}k ve 1-.tirap Filmi 

8a~ Rolde : A:'\NlE. DUÇAU 

ve JÜLES BERRY 

Pek Yakında 
t ... · ı z 1 , s·h· ı· l r l . d "'' .o a nın ı ır ı \a emı.n en 
Çıkmış Bir Edl'lıiynt Şahe<;eri 

TAN Sineması 
Bu AKŞAM 

Sayın Halkın Gösteı diği Büyük ve 
5onsuz alakaya bir şükran borcu 

Olmak üzere 
2 BiJyük Fflm Birden gösteriyor 

1 

Nevyorku 
Titreten Haydut 

Baş Rolde : 

1 
BAY TEKİN 1 

( Buster Grap ) 
2 

YILMAYAN 
KOVBOYLAR 

( BUCK JONES ) Tarafından 
Macera ve Dehşet Fılmi 

Jean Gabin ve Simone Siman 
li\ Harkulade Sanat Kudreti}~ Ôrulmuş Bir Sinema Harikası 

1 Hayvanlaşan insan 
'-..._"--------------------------------------------

Adana Milli Mensucat Fabrikası 

'Direktörlüğünden : 

1 - fabrikamızda yapılacak 7335,11 liralık Lağım mecraları mal

, ı~li\eside mütaahhide. ait elmak üzere ongün müddetle açık eksiltmeye 
~· 0l"ıtılmuştur. 

2 - Münakasa birinci kanunun yirmi ikinci cuma günü saat 16 da 
~~ 1 Pı acaktır: 

· ~ 3 - Talip olanlar hergün öğleden sonra Fabrika müdürlüğüne müra 
~~tla projeyi ve evrakı ke~fiyeyi görebilirler. 

1 ~ 5 - Taliplerin l u gibi işleri yaptıklarına dair ehliyet vesikalarını mü-
~kasa günü getirmelerı lazımdır. 

tıı· 5 - Kt'şif bedelinin 0/07,50 niıbetinde bir ban~a mektubu veya te• 
•ııat akçası vereceklerdir. 11264 16- 19-21-23 

(İlan) 
Adana Sa. Al. Komisyonu 
Riyasetinden 

Askeri ihtiyaç için 125 adet 
bakır kazan açık eksiltme ile 
18 l 2 939 pazartesi günü saat 10 
da ekşiltmesi iyap.lacağı ilan edil· 
miş belli gün ve saatte talibi çık 

madığından kanunun 43 üçüncü 

maddesine tevşikan on gün tem
dit edilerek 2ö· 12·939 pereembe 
günü saat onda eksiltmesi yapıla 

cağı şartnamesi her gün komusyo · 
numuzda görülebilir. 

11271 

Seyhan Vilayetinden 

15-25 lira aylık ücretli köy ka-
1 tiplikleri münhaldir. Orta tahsilli · 

ler tercihan ve ilk mektep mezunla 
rı müsabaka ile alınacaktır. 

isteklilerin 25-12-939 pazartesi 
günü saat 15 de icra edilecek im
tihana girmek üzere vilayet maka
mına müracaatları ilan olunur. 

11272 

Ceyhan Belediye Ri

yasetinden: 

(25) lira asli maaşlı Cey~ıan 

Belediye muhasipliği münhaldir. 

Evsafı kanuniyesi haiz olanların ev

rakı müsbitelerile bitlikte riyasete 

müracaatları, imtihan kanuouevve

lin 28 inci perşembe günü saat 14 

de Belediye daimi encümeni huzu

runda yapılacağı ilan olunur. 

11266 17- 19- 21 

' adana askeri satınalma 
komisyonu reisliğinden: 

Mersin garnizonu için 9600 kilo 
sade yağ kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmu.ştur. Muham!llen l.ıedeli 
9936 liradır. Muvakkat teminatı 745 
lira 20 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 511/940 Cuma 
günü saat onda Adanada Askeri 
satırı alma komsiyonunda yapılacak. 
tır. şartn~mesi Ankara İ.stanbul Di
yarbakır Lı"vazım Amirlikleri ile a· 
dana Askeri satın alma komisyo
nunda görülebilir, 

3 - İs!ekliler kanununun 2,3 
maddeleıiodeki şeraiti haiz oldukta 

1 rına dair vesaikle birlikte tayin ed i 
len saattan en çok bir saat ~vveline 
kadar zarflarını komsiyon riyasetine 
vermiş olmaları lazımdır. 

ı 1263 16-21-26- 2 

Senenin m nezih, en 
kibar, en mükellef 

balosu 
Adananırı Kurtuluş :· a yrammda 

verilecek olan 

Büyük Kızılay balosu 
dur. 

11:2GfJ 20-21 22 2 l 2ü-28 

~----------------------Kayip olan av köpegi 
Sarı rmkte uzun tüylü Set 

ter cinsinden bir av köpeği 

kaybolmuştur. İdarehanemize 
getirene iyi bir mükMat verile 
cektir. 
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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, plinlar, mak
buzlar , her boyrfa defterler, 

Renkli afişler 

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

• 1 

1 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 
görmek istiyorsanız Türkıözfr 
Ciidhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

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

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ---------,.. ---.,.-------~-· KiLO FIATI 
CiNSi En az ı En çok 

K. S. K. S. 
:AOz• ~~ -..,..•= oo 1 o,so 
1--:-:--- ...,....----- - ~--ı-- ---Ma. parlatı • 00 41 ---Ma. temizi • 00 42 
-Koza parl-aA-,-=--- 45 -- - -

•------
-K,.-le-,vl-an-d=------ -00 \-53 __ _ 

Klcvland ( Y.M. ) 1 

YAPAGI 

:~--

Sahlan Mikdar 

Kilo 
= -

..... 

Beyaz ı ı _ 
·~-- '-•--~~ ~ 

ÇIGIT 
---1 1 - , ___ _ 

•Yemlik., ı-5 { , ______ -: 
•Tohumluk" 4,25 ' ~ 

Yerli 

" 
HUBUBAT -Bu"'day Kıbns 1 -

____ 5_..;;...-;-;---:-:---- ıı-----ı---- ------~ 
• Yerli 1 • Mentan_e __ -Arpa J.30 

Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn -

,., 

' 

1 

l 

._~M~er~a~·m=e=k------ı1-;;._----:-~-;;-;:----t~-------- '
1 Susam ıs 1 15.70 

U N ~ 
-~·-~-=-,,...-~-=-"=""'=--------::-------r-----~---~ ; Dört yıldız saiih .. 
l5 ::ı 
~ 

üç • • 
Dört yıldız DoJruluk 
üç • • 
SilDit .. 

• 1 

·~i 
--------- ---------- ~& 

Dört yıldaz Cumhuriyet 

üç " " 

Diş Tabibi Şevket 
lıtanbuldan avdet etmiş ve hastalann1 her gün saat 8-12 ve 14-18 

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamııtlr. 
11258 

T. iŞ BANKASl' nı0 

1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikraw.ive planı 

MÜKAF.P.T 

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

iKRAMiYELER: 

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

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

750 • 25 • - 6.250 • 
435 32.000 

T. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 .._ __ ._.._.._. ______ _ 

Hazır 

Vadeli 
Vadeli 

Simit .. 

Liwrpol Telıraflan 
20' 12 ' 1938 ,..,.. 

8 
1. 8 

ScantlM 

80 
so 

111 852 
Hind hazır 7 99 

10 '* Nevyork 

K.mbiyo ve Para 
iş Baukasmdan abnllllfbr. 

LUeı 

Rayifl!W'k 
~ Frank ( Franm ) 

~terlin ( inriliz) -s-
Dolat ( Amerika ) !30 

-Frank ( iıviçre) 00 

- Yazıhanesi inan 

~ 
i~ 

uı 
' 

. 

Yeniden açbtımız istiklal Okulu karşısında [ 82 ] numaralı inan '/ 
hanesinde " Tüccari hesaplara bakılır ve defter tutulur. Nüfuı, Tapu, 
na, Ferat. Belediye işleri için her nevi istidalar yazılır. Ankarada V. 
letler - Devlet ŞUrası - Mıhkemei Temyiz ile rf'lsmi dev.irdeki ~ ~ 
sür'atle takibedilir. Son sistem makinalarla mücehhez matbaada tib İti" 
rine zirai ilat, radyo, bisiklet ve bütün mıkina ve yedekleri radyo ti; 

feri ve m~mlelcetim'zın yıpı i,lerı ı j, lcı h111l nuı f"nC! mtJ\'afık ki~ 
( tutlalardan ) istenilen yere .kaciar göndermeğe delalet e~~r. (. v_ •"" 
ve fakir yurddaşlarla askerlerm yazılan parasız yazılır. Sur at ıntıı 
emniyet yazıhanemizin prensibidir. 

C. ' l 
~-----------------------~! 

Umumi neşriyat müdürii 

Macid Güçlü 
Adana Türk sözü matb .... 


