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Finler büyük bir Sovyet 
kuvvetini muhasara etti 
Sovyetler dün 

verdi, tank ve 
mühim 
tayyare 

miktaı·da esir 
• 

zayı ettiler 
Londra: 21 (Radyo) - Şimal har- ı 

bi hakkında Moskovanın neşrettiği j 
tebliğe göre, 20 kanunevvelde Sov
l'ct kıtalan her istikametle yürümüş
lerdir. Keşif kolları arasında müsade
l'Jıclcr cılmuş, topçu ateşi teati edil
ll\iş, tayyareler geniş faaliyet göster- ' 
ll).işlerdir. 

Finlandiya tebliğine ~öre, düşman 
leareli berzahmda taarruzlarına devam 
ttınektedir, Buradaki Sovyet kıtaatı 
l>üı.ıerce tankın himayesinde yilrümüş
trdir. Cebhenin diğer kısımlannda 

da taarruzlar olmuştur. Bütün bu ta
artuzJar akşama doğru püskürtülmüş
tür. Sovyetlerden 20 tank alınmıştır. 
"'ıynı zamanda düşman mühim mik
darda esir vermiştir. 

Kızılordu Talle istikametinde yürü
llıtktcdir. Burada da düşmanla yapı
l'n şiddetli çarpışmalarda bir çok 
~rp levazımı alınmıştır. Rus donan
~ Koyvitso sahil bataryalanna 
~tıvvctli bir taarruz yapmıştır. Dün 
~an hava kuvvetleri de ~cniş fa
~Yet göstermiştir. Ladoğa gölü ha
l'tkat sahasında mühim muharebeler 
~uşlllr. ı'.arko, Surtuvaro ve Helsin
\i civan bombardıman edilmiştir. 
SOvyct donanma~ı cenub s.ıhillcrini 
~. '-ombardıman etmiştir. Bu mmta
~arda 200 den fazla Sovyet tayya

. uçmuştur. Düşmanın 20 tayyaresi 
dUşürüJmüştür. 

Diter taraftan Soosalin ccbhcsin
tit rnütıim bir Sovyct k-0Ju Fin kuv
~ tieri tarafından mu\ıasara cdilmi~tir. 
ttsamo mıntıkasında harekette bulu· 

'\11 Sovyet ·kıtub Hestatosu kasaba
~ t.SUnında muhim motorlu kuvvet· 
tt1e harekete ,eçmif tir. 
s._,_Ha'bcr verilditine ıörc, Ruslar 
.'~n ~ ına yıl dönürrıü kutlan
~'ıctan evvel büyük bir zafer elde 
~'.Y! şiddetle an:u etmektedir. 

İngilizler bir Alman 
vapurunu daha :tuttu 

Dün alı muhtelif gemi battı 

, 

/ ugıli r. lcritı Sa11 - K dİ.\la j>f'lrol g~nı isi batarkt>n 

Loadra : 21 (Radyo) - Denizde 
'YC deniz U~tuodclı.İ mllca~cle dcValll 

ctacktedir. Burun lllfiliz -.ahillcrindc 

uçan Alıııaa ta_yyarcleri balıkçı gemi 

l•rinc tecaYUz ctmi~ l'C bunlardan iki 1 
tanc,ini bahrmaştu·. 

Digcr iat'af tan. bugun İngiliz bup 
gemileri KamE•rto adlı buyuk bir Al 

maa .) olcu vapuraou tcTkif c-dcrck İn 

,iliz limanlar.ına.. _~öndermi~lerdir. 

, ıaııhr. geminin mnrettebab lagiliz ıe 
milcri taraf aadu kurtartlmıftı.:. • 

Londra: 21 (Radyo) - Son üç 
rün zarfında Alman tayyareleri 3S 

gemiye taarruz. etti. 1 sahil muhafau 

gemisi ile alb balıkçı gemisi bahrdı

lar. Bu remilerin mürettebatı Şimali 

Iskoçyada bir limana çıkarıldı. 
Löndra: 21 (Radyo) - Finlandiya 

~lliııd şiddetli lsar f ırhnalan dev;tm 
}'or. Kareli berzahında 14 Sovyct 

~ite i düşürülmüştür. Cenupta da 
~&re dij~ürülmü~ıür. Sovyet tay

'ttltri de Fin adalarım bombardıman 
(G~ri i dördüncü sahifede ) 

Buo;abah Bigo io;imli bir Oaaimar 

ka 'YApurn da bir mayne çarparak hat-

lngiltercnin şark kısmı üzerinde 

Alman tayyareleri görülınüş. fakat 
bunlar fo(iliı tayyarelerinin havalan

ması üıcrine kaçmıştır. 
, 

İntihar eden kaptan 

Graf - fon - şpe 
kumandanının 

• • 
ceı:eze merasımı 

Askeri merasim yapılacak 
Montevideo : 21 (Rad_yo) - Graf 

~fit: Alman hurp 'emisinin kendi kcıı
di<ini batırm:ı.;rndan iki gUn -;oara in 
tibar eden, ini ~eminin kaptanı Londor 
f'un ccnausi _yarin (bugun) buyuk a.; 
ker~ mcrasiaıle kaldırılacaktır. Mera· 
<;İme burada mevkuf bulunan 1000 ka 
dar Alman b:ıJıri,·eJi~i de İ-;tir:ık c<lc-

w • 

ccktir. 
Londı·a : 21 (Radyo) - Almaa 

'emİ'iİ kaptanı Loadorfun intiharı bu
rada heycc:ın uyaadırmıştır. haber alan 
<lıııaa ı-örc, kaptan, Bedinin nrdij!i 
~·er iz emri infaz etmekten mUtevcllit 
te.estırle intibıır etmiş bulunuyor, 

Maarif Vekilimizin 
Malatya tetkikleri 

Ankara ; 2 l (Hususi) - Gelen 
mallıınata rö. c, Maarif Vekili Hasan 
Ali Yfıccl şerefine Malatyada dün bir 
ziYafcı \'erilmi§tir. Belediye reisi Ma
arif Vekiline hitaben bir nutug söyle
miş, Malatyalıların Milli Şefe olan 
batlılıklannın iblai edilmesini rica et
miştir. Vekil bu nutka çok samimi 
ifadelerle karşılık vermiştir. 

Maarif V~kili orta tedrisatı, ilko
kullan \ 'C fabrikahın ziyaret etmiş, 
memnuniyetlerini i2har etmiştir. 

Sıhhat vekilimiz 
Mersine gittiler 

Hulusi Alataş dün 
hararetle teşyi edil<Ji 
İki ,Uadenberi 'cbrimizde tetkik

lerle me,ğal bulunan :oıılılaııt , e içtimai 
mua'YeDct vekilimiz do.Uor Hulusi Ala ta, duıı 11 108 de ~chrimiıı:dea Mcrsi~e 
bardı et ctmi1I erdir. &ayın Tckilimiz 
garc3a :valüniz Faik OstUa, kumandanı· 

~_.:.._...._..._....,.___.___.::...;......;,__ _________ ~~------~----~----_.:.----~----~'----~-------

mı2;, ~rit' Tan,·cri, pelediy~ pa.rti bykaa 
)ara, .. ıbbat muduru ve crkinı, eartililcr 
halkevJiler \'C halk tarafından hararet 
le te yi edilmi~lcrdir. Sılıh.at nkilimiz 
buıun Tanu a gelecekler ve orndaki 
sıhhi va:ıiycti yerinde tetkik ettikten 
Hnra • 'igdeye hareket cdccddcr y,e. 

bir gUode Orada kaldıktan soara An· 
kauya döneceklerdir. 

~us - Fransız siyaseti 
kesilmesi '/ ~olitik bağların 

~olunda bir cereyan var 
~ l>~s : 21 (Radyo) - f ran~ı:r; ha 
~ . 
1 

t cncUmcni dun bir toplantı yap 

._.c nıUzakerelcr arasında Sovyet· ., 
tile clesi Uzeı·inde ehcmmi,yetlc dur 1 

~~titr. Bay Filruıden Fransa· Sovyet ~ 
h _,.asındaki si.rast ınUnasebatın 1 

kesilme~i _yolunda bir kanaat beslen· 
dici izba.r etmiş \' c Fin hukumetinc 
,yardım mesele İDİ mcTzu bahc;dıııiştir 
encümende , bu mcYzd Uzerindc çok ha 
ı·aretli konafma.lar olmuştur. E~as iti 
bariylc Fialandiynya yardım edilmesi 
muvafık görUlmtı~tur. 

ltalya Kralının 
Papayı ziyareti 

Roma : 21 (Radyo) - italya 
Kral ve Kraliçesi bugün ilk d"fa O· 

tarak Papayı ziyaret etmektedir. 

Kral \'C KraliçeJC Kont ' Ciyano ve 

45 kişilik 1 ir he>'< t rdakat etmek. 

tedir . 

Papalık rad) osu resmi kabule 

dair tafsilat verecektir. 

> ......... ·~ ..................... ..,., .... .-...~ . .-. .-~''l 

!Zigf rit hattı uzatılıyor ! 
• • i Londra : 21 (Radyo) - i 
i Zfgfrld hattı cenuba dolru i 
i uzatılmaktadır. Almanlar i 
i bUyUk gayretler sari edl- i 
i yorfar. i 
i i ·-------------·· 
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POLiTiK MESELELER ,-----------------------------------

' nhiltere - Rusya 1 
iktisadi münesabatı , __ ı __________ , __________ .,, 

H alifaksın Sovyetler Londra 
Sefıri Maisky ile hir ko
nuşması esnasında lngilte· 

renin Finlandiya için fedakarlıklar 

yapmayacağına ve Rusya ile daha 
geniş ekonomik münasebetlar tesisi
ni hala ümüt ettiğin~ dair " Ga
zetta del Popolo " nun , Alman 
radyosu tarafından iktibas edilen , 
iddiası tamamile aşılsızdır. 

Bu konuşmanın doğru şekli Tay 
:mis gazetesinin 23 teşrinisani 

mushasında münderiçtir. Orada Sov 
yetler Sefiri İngiliz - Rus ticeret 

~müzakereleri hususunda daha ev
velki lngiliz tekliflerine karşı hü
kümetinin vaziyeti hakkında hiç 
bir malumatı olmadığını söylemiş 

ve Hariciye vekili de Rus-Fin ihti
lafını muslihane bir tarzda halli te· 
mennisini izhar etmiştir. 

Sovyetlerin Finladiyaya taarruz
larının lngiliz resmi mahfıllercic ya· 
rattığı intiba, Başvekilin 30: Teş. 
sani Perşembe günü Avam kamara
sında verdiği beyanö. tta sarih bir 
surette ifade edilmiştir, 

Macar artistleri 
istanbuldan kaçıyorlar 

Avrupa harbi çıktıktan sonra baş 
layan macar kadın artisleri akını son 
günlerde durmustur. 

Burada bulunan 140 kadar ma· 
car kadın artisinden 80 i Atina, 
Mısır ve suriyeye gitmiştir. Kalanlar 
dan 24 ü de hafta içinde Misır ve 
suriycye gideceklerdir. Akının dur
masını ve buradakilerinin de kafile 
kafile gitmelerinin sebebi şudur. 

Macar lcadınları bureda umcuk· 
ları kazançları bulamamı{lardır; is
tanbulda günde ancak üç dört lira 
kazanabilen bir macar artisti diğer 
şark memleketlerinde 8 lira kadar 
kazanç elde ednbilmektedir bundan 
başka istanbuldaki hayat pahalılığı 

da macarları yıldırmışiır. 
Kendilerine ayda elli liraiık 

döviz göndermek müsaadesi verildi 
gi halde kazandıklarını burada sar 

fettiklerinden döviz tedarik edcme
mi~lerdir. 

Bu şarait altında yeni artist gc 
lemiyeceği ve gelmiş bulunanların 
da karlı memleketlere gidecekleri 
muhakkak görülüyor, 

r 

Haruniyede Bir Köy 
Enstitüsü Açılıyor 

Bu Enstitüye üç vilayetten talebe alınacak 

Maarif vekaletince açılmasına lra
rar verilen köy enstitüleri haz.rla· 
nan kanun projesine göre 12 yerde 
kunılacaktır. Bu 12 yt'rde ki ensti· 
tüleri devam edebilecek olan tale 
benin vilayetleri de her en~ titü için 
mıntıka: itibariyle tesbit edilmiş 

tir. Karsta Clavuzda açılacak köy 
enstiiüsüne Kars. Erzurum. Çoruh, 
ve ağrı vilayetlerinden Kayseride 
Pazarörende açılacak enstitüye Kay 
ıerl ,Yozgat; Niğde, Kırşehir, ve Si
vas vilayetlerinden Malatyada Ak · 
çağında açılacak enstitüye Malatya 

Tunceli, Elaziğ, Diyarbakır, Mardin 
ve Urfa vilayetlerinden Ankara, Kı· 
zllca hamam da açılacak olan ens
titüye Ankara, Çınkırı, ve Boludan 
Kocaelindt", Arifiye istasyonunda 
açılacak olan enstitüye Kocaeli, Bur 
sa, Bilecik ve, İstanbul vilayetlerin· 

den Isparta da Gönen köyünde açı 
lacak enstitbye Isparta Konya ve 

Burdur vilayetlerinden Samsunda 
Hamamayağında açılacak lenstitüye 
Samsun,Amaşya, ve Tokat vilayetle 
rinden Adanada Haruniyede açıla· 
cak enstitüye Seyhan.Maraş. ve An 

tep vilayetlerinden Trabzonda Be. 
şiközünde açılacak enstitüye Trab· 
zon, Giresun, ve, Rize vilayetlerinden 
Antalyada şehir içinde açılacak ens 
titüye Antalya lçel ve Muğla vila· 
yetlerinden Vanda açılacak enstitü
ye de Van, Muş, Bitlıs, Siirt, Haka 

ri vilayetlerinden talebe alınacaktır. 
Vekalet bu ders yılında bunıar· 

dan Kayseri, Malatya, Arifiye, 've 
Kızllcaİlamam da köy i enstitüleri 
acabilecekfşekilde hazırlıklar~yapmış 
tır. Bu dört enetil üye 2000 talebe 
alınacaktır. 

Çocuk mecmuası 
Çocuk mecmuasının 167 ıncı 

sayısı çıkmışt•r. Bu sayıda birçok 
resimli çocuk hikayeleri vardır. tav
siye ederiz. 

Çocuk barındırma 
odaları açılıyor 

Kin.sesiz talebenin veyahut a 
nası babası işe gitti2'indcn okul sa
atleri dışında sokakta kalmak mec 
buriyetinde kalan yavruların hima· 
ycsi, sokağın menfi tesirlerinden ko· 
runması için Maarif Dairesi tarafın

dan işçi mahallelerinde barındırma 
odaları açılacağı öğrenilmişter. 

Şimdilik Cumhuriyet ve inkılap 
okullarında açılacak olan barındır· 
ma odaları talebenin derslerini ha· 
zırlamalarını ve kitap çocuk mec
mualarından istifade etmelerini te 
min edecektir. 

Şehirlerde mıntaka 
teşkilatı kurulacak 

Dahiliye vekaleti mıntıka ma
haJI .. teşkilatı hakkında yeni bir ka · 
nun projesi hazırlamıştır. Projesi 
önümüzdeki günlerde Başvekalete 
verilecek tir. 

Belediye ebeleri mutlak 
dairelerinde bulunacak 

Sıhhat Vekaletinin Vilayetlere 
gönderdiği bir emre göre, belediye 
ebeleri bundan böyle muhakkak su· 
rette dairelerinde bulunacaldardır. 
Ebeler şimdiye kadar evlerinde bu
lunmakta ve icab~ttikçe çağrılmak· 
ta idiler. 

Lübyat Resimleri 

Dahiliye vekatefi lubiJ at reemi
nin tiyatro ve konserlerden ne şe
kilde ve , ne miktarda alınacağını 
tetkik etmektedir. Tetkiklerden 
a'ınacak neticeve göre lüzumlu ka
rarlar alınac• ktır. 

Roına -papa 
, 

Dünkü ajans haberleri, ltalya 
Kral ve Kraliçesinin Papayı ilk de 
fa ziyaret ettiklerini bildirdi. 

Bu münasebetle Roma ve Pa· 
paya dair biraz malumat verelim : 

Tarih, Roma medeniyetine ilk 
temeli atanların Anadoludan ltalya. 
ya gitmiş olan Etrüslder olduğunu 
kaydediyor. 530 senesine kadar Et-

-ı- GÜNÜN MEVZUU _ I 
rüskler burada büyük nüfuzlarını ya
yaşattılar. Hıristiyanlığın hakimiyeti 
burada Teodos devrinden sonra baş . 
tadı. Bu devirden sonra ltalyada her 
şehirde artık dir arşevek - ruhani 

reisi - peyda olmuştu . Bu ruhani 

reislerin küçüklerine şevek denirdi. 
Ve bütün bunların büyüğüne de Pa· 
pa - scnjıyer - halefi denildi. 

Yarım asır evveline kadar kilise 
kararları, Romada, hükumet kuvvet 
ve. vasıtalariyle müsavi b!r nüfuz ic
ra ediyordu, Bugün artık papalığın 

ancak sembolik nüfuzu vardır. 

*** 

Kasap ve sebze 
hali inşaatı 

Şehrimiz Vakıflar idaresinin Ka 
le kapısında bir "kasap ve sebze., 
hali inıa ettirccPğİni yazmıştık. ()ürı 
aldığımız maliimata göre bu halin 
inşaatına Lu günlerde başlanacak· 
tır . 

Halin i n ş a işi münakasaya 
konulmuş bulunmaktadır. 

Okullarda yılbaşı tatili 

Dün haber aldığımıza göre, o· 
kulların yılbaşı tatili dokuz gün oıı· 
caktır. Bu, Kurtuluş bayramı ırayı 
girdiği içiu Adanaya mahsus olmak 
üzere 9 gün olarak tesbit edilmiştir. 

Tren seferlerinde neden 
tehirler oluyor? 

Toros Ekesperesi dünde üç saat 
Rötarlı gddi. Salahiyetli makadl 
tarafından bize verilen malum•· 
ta nazaran, Ankara Haydarpaş' 

ve Afyon yolcu katarlari ~le bunla· 
rın devamı olan diğer trenlerde .seti 
günlerde görülmekte olan teahhürlel 
ittihazı zaruri bazı teknik tctbirlerfe 
Eskişehir - Çukurhisar Rrasınd• 
yapılmakta olan ray değiştirme a· 
meliyesi yüzünden ileri gelmektedir 
Yakın bir zamanda bu ameliyenİl1 
ikmalini müteakip bu trr:nler muaf 
yen zamanlar zarfında seyriseferlerİ' 
ni ikmal edeceklerdir. 

Toros sürat katarlarına gelince 
bugünkü harp vaziyeti dolayisiyfı! 
Semplon Oryan Ekspres katarlannı"' 
memleketimize dair.ıa teahhürlc gel· 
mekte bulunmaları yüzünden buıt· 
ların devamı olan Toros sürat k• 
tarlarının seyrisefcrlerine teahhürle 
devam edecekleri anlaşılmaktadtr· 

Muamele vergisi kanun&J' 
na bir madde ekleniyor 

Tayyare fabrikalarının mua[l)ele_ 
vergisinden istisnaları hakkında 01° 

amele vergisi kanununa bir madde 
ilavesine lüzum görülmüş ve Malire 
Vekaleti bu hususta bir kanun P'~. 
jesi hazırlamıştır. Proje meclise t• . 
dim olunmak üzere bugünlerde blf 
vekalete sevkolunacaktır, 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü ka~· 
lı, hava hafif rüzgarlı idi. En çok 
cak 16 derece idi. ______ /! 

Bu gece nöbetçi ecıaf1e 
Belediye civarında 

Yeni eczahane~ 

., 
t 

j 
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Abone şartları 

ı :ı .A. ylık 
6 Aylık 

3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 

1200 
600 

300 
100 

ı -D ış me ml eketler i çın Abone 
bedeli de~şmcz ya l nız posta masrafı 
, c..mmedilir. 

2 - ilanlar içın idareye müra· 
Hıt edilmelidir . 

Almanya Bir Yıl 
Sonra Silahını 
Bırakacaktır 

Fransanın yeniTahran 
Elç!sİ ne diyor ? 

lstanbul : 21 ( Hususi ) -

Fransanm yeni Tahran elçisi 
], Helleu ve zevcesi bu s•babki Sem 
plon ekispresiyle paristen gelmiş 
\it sirkeci garında Fransız Başkon· 
eolosu taratmdao kırşılınmı~tır. 

Gardan doğruca park otele gi · 
den bu değerli ve tanınmış Fransız 

diplomah şunlorı söylemiştir. 
··- Üç gün kaldıktan sonra 

Tahrana gideceğim. 

Garp cephesinde harp çok ha· 
fif ve sakin geçmektedir. Bütün 
F rıusa barbc rağmen normal bir 
haldedir. Eğlence hayati durmamış · 
tır. Herkes neşesini muhafaza edi· 
}'or. Çünkü ha.1bin bizim zaferimiz· 
it neticeleneceğine şüphe etmiyoruz 
liarbin iddia edildiği gibi senelerce 
giireceğini hiç zannetmiyorum. Al· 

llıanyanm içtimai ve iktisadi vaıiye -
1i harbin bu kadar uzamasına imkan 

bıtakmıyacak nihayet bir seneye ka · 
dar Almanlar silahlarını bırakmağa 
\ıt sulhu kabul etmeğe mecbvr ola 
t•klardır. 

Gelirken Romanyada Balkanlar 
il} Vaziyetini tetkik fırşatını buldum 
~ tctkiklerimden fevkalade mem · 
11tırıurn Romaı ya çok kuvvetlı ve 
~akindir. ltalya harbe girmiyecehtir 
~ •rıaatindeyirn. Bütün alametler Bal 
cınların harp felaketinden uzak ve 
~asun kalacağını teyid ediyor. 

Dost ve müttefık Türkiyeyi zi-
jarct imkanını bulduğum için son 
trcce memnunum. Fransızların türk 
~illetine sevgisi günden güne artı · 
tcı r iki memleketin münasebetlerinin 
1 a zamanda çok genisliyeceğine 
~nbakkaktır. 
~ Torns ekispresiyle irana gider· 
t rı mümkün • olursa umumı sulh 

~cılundaki faal iyetiyle bütün dünya · 
~rı takdi rlerini kazanan Ankarayı 
ttıa t iya ret etmek benim için unutul 

cıı bir zevk olacaktır, 

Türksözü Sahife :3 

[_o_lYl_0 0_n_v_eı ___ lhl._eı_lb_a_<®_ır_n_<®_ır_n _J 
Romanya' da dün üç 
mebus tevkif edildi 
Bükreş: 20 ( Radyo) - Nas

yonal çifçi partisinde üç. mebus u

mumi yerlerde kalkı telaşe verecek 

Türkiyenin ilk 
Çin Elçisi 

Şanghay : 21 (Radyo) - Tür -
kiyeoin ilk Çin Elçisi Bay Sıpahi tay 
yare ile Hong-Kongdan Yang
Çinge gitmiştir. 

l ticaret Vekilimizin 

1 

lstanbul tetkikleri devam 
ediyor 

lstanbul : 21 (Hususi) - Ticaret 
Vekilimiz Nazmi Topçuoğlu lstan· 
bufdaki tetkiklerine devam etmek· 
tedir, 

Cemil Cahit 
Maraş : 22 ( Hususi ) - Gene

ral Cemal Cahıt şehrimize gelmiştir 
General hararetle karşılanmıştır. 

Stalinin 60 ıncı yıldönümü 
dün kutlandı 

Moskova : 21 (Radyo) -Stali
nin doğumunun 60 ıncı yıldönümü 
bugün u:zahüratla kutlanmıştır. Sta · 
lin en büyük Lenin nişanı ile t3Jtif 
edilmiştir. Hitler . bu yıl donümünü 
tebrik etmiştir. 

İngiltere - Danimarka 
arasr ticaret müzakeresi 

Londra: 2 l (Radyo) - fngilte· 
re ile Danimarka arasındaki ticaret 
müzakereleri dün durmuştur. Dani 
marka del~gJsyonu Londradan ay . 
rrılmışhr. Müzakerelerin tekrar ne 
zaman başlryacagı henüz malum 
değil :fü. 

Musolini, Gestapo şefi 
Himleri kabul etti 

Roma: 21 ( Radyo ) - ltalya 
Başvekili Bay Musolini, Almanya · 
dan gelmiş olan Gestapo şefi Bay 
Himleri bugün Venedik sarayında 
kabul etmiş, kendisiyle uzun bir 
mülakat yapmıştır. 

haberler işaret ettiklerinden huku· 

metin verdiği emir üzerine bugün 

derhal tevkif edilm ş le rdir, 

Fransa bir Sarı 
kitap neşredecek 

Paris : 21 (Radyo) - Fransız 

hükumeti bir Sarı kitap neşredecek· 
tir. Bu kitap, bilhassa Çekoslovakya 
ve Polonya meselelerini ihtiva etmek 
tedir. Bu kitapta " namus üzerine 
verilen sözler " başlığı altında Nazi 
Şeflerinin hareketleri de kaydedil 
mektedir. 

Amiral Darlen Londrada 

Londra : 21 (Radyol - Ami· 
ral Darlen Londraya gelmiş, Çör 
çil ve diğer ricalle görüşmüştür. 

Hitler Berlindenıayrıldı 
Noel tat lini geçirmek ii zere, 

Hitler Berlinden Bertsgodn civarın · 
d:a Obere gitmiştir. 

Sovyet .. Rumen hududu 
Bükreş : 21 (Radyo) - Rusla 

rın işgaJinde bulunan eki Romanya
Polaoya hududu dün açılmıştır tren 
ler hududu geçmiştir. 

Amerika ordusu hazır 
Vaşington : 21 (Radyo) - A· 

merika Harbiye Nazm radyoda bir 
nutuk söyliyerek herhangi bir teh
likeye karşı Amerikan ordusunun 
hazır bulunduğunu söylemiştir. 

Amerikada bulunan 
Alınan gemi tayfası 
Vaşington: 21 (Radyo) - Birle

şik Amerika iş nezareti Alman Ko · 
lubos mürettebatından olup Ame
rika sabitlerine iltica et y. iş olan Al· 
man bahriyeli;;inin ikametleri için 
ancak 60 gün mühlet verilmiştir. 

~unlar Amer ikalı olmıykn her hangi 
bir vapurla 60 gün içinde mcmle 
ketlerine hareket etmek 111ecburiye · 
tindedirler. 

Londra : ~1 (Rad~· o) - Sovvetler. Finlandiyalıların hava hucumu ihti . 
maline karşı Moskovada Kremlin sarayı ll~tune ha\"n ıhfi topları ~ ede~tir

mişlerd ir . 

* 

Yerli kağıt fiatları 

Gelecek sene yüzde otuz 
tenzilat yapılabilecek 

lstanbul: 21 ( Hususi ) - Piya 
samızm kağıt ihtiyacının artması üze 
rine lzmitteki kağıt fabrikasının is· 
tihsalatını çoğaltmak için tedbir 
alınmıştır, 

Fabrikada geceli gündüzlü çalı
şılmak suretile 35 ton kağıt yapı· 

lıy'lr. Bunu 80 tona çıkarmak için 
yeni bir fabrika vücuda getirilmek 
tedir. Gelecek sene bu İş tamamla-
nacaktır. Bundan başka ki~ıdın ip . 
tidai maddesinin de dahilde yapıl

- Gerisi altıncı sahifede -

İskenderunda yeni 
belediyenin 

faaliyeti 

teken derun, çaıı,kan bir 
belediye rel•lnln elinde 

bUyUk lnklfale nemzettlr 

* 
lskenderun ~ 21 ( Husuıi muha· 

birimizderı ) - 940 senesi başlar
ken yeni Belediye kanunlarına göre 
işe başlıyacak olan belediyemiz bü
yük işlerin başarılmasına hadim 
olacak kararları vermiş ve 
939 mali senesinin son beş ayında 

tatbik edeccgi düdçeyı kabul etmiş
tir. Belediyenin ilk umumi meclis 
azalarının ve bilhassa bayan izaları
rm memleket işindeki yakın alikala· 
lan takdir ve tebrike şayandır. 

Henüz teşekkül etmiş yeni bir 
delediyenin idaresini üzerine alan 
genç belediye Reisi Abdürrahman 
Mürscloğlunun devamlı çalışması o · 
nun yeni başladığı belediyecilik 
işlerinde muvaffak olacağına bir de. 
lildir. 

Memleket iktisadi ve mali vazi· 
yetine müessir olacak bulunan hay
van paz:lrının kurulması ve yarının 

bir ( turist ) şehri ola~aiı muhak· 
kak olan lskenderun çarşısındaki 
dükkan cephelerini n ve tentelerinin 
tanzimi için verilen karar en başta 
gelmektedir. 

Belediyenin dahili teşki latı da 
organize edilmektedir. Dairenin en 
mühim şub~si olan hesap işlerinin 

esası ehil b" r ruuhasebeci tarafından 
kurulmağa başlanmıştır, Diğer şu
belerin de islahına başlanmıştı r. Çok 
yakında şehircilik ve helediyecilik 

mefhumunu hazmetmiş bir belediye 
olarak göreceğım iz İskenderun be
lediyesinin bu \ kararlarını takdirle 
k.uşıldr müessese ve arkadaşla rına Londra : 21 (Radyo) - İn~iliz Kralı bugUn <ınrayda Frans1z Amiralı 

Darlcni kabul etmiştir . muAaff akiyetle r dil C'riz. 
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ASKERLiK BAHiSLERi 

Harp imalatı 
londra K. Evvel 

evazım Nezareti makine \ 
alatı kontrolörü 1918 de: 
beri makine alet!erind 1 

husule gelen terakkilere dair misa1 
)er vererek şöyle demektedir : 

" Şimdi kullanılmakta olan ma 
kin eler 1918 deki makinelere naza· 
ran sekiz misli fazla mühimmat imal 
etmeğe müsaittir. Kesme aletleri 

1918 dekinden on misli daha uzun 
müddet bilenmeden iş görebilmek· 
tedir. Geçen harpte hususi bir tip 
top güllesinden günde ancak 40 ta· 
nesini yapabilen makineler, bugün 
günde 400 - 500 tanesini imal et· 
mektedir. 

Geçen ha·pte günde 100 bom 
ba yapan makinalar şimdi günde 500 
Lomba yapmaktadırlar. Bu terakki· 
niıı başlıca sebebi .. tungsten-Car· 
bide., tozu ile bakır tozu halitasın· 
dan yapılmış biçaklarm icat edilme· 
sidir. Tungsten ne lngilterede, nede 
Almanyada • me..,cul olmayan bir 
madendir. Fakat İngiltere denizleri 
kontrol etmekle bunu elde edecek 
bir vaziyettedir.. . Sonra kontrolör 
ifave ederek,. Hali hazır mücadele· 
nin nihai neticesini tayin edecek
amilJerden biri debudur.,. demiştir. 

Sovyet-Fin harbi 
- Birinci sahifeden artan -

etmişlerdir. Helsinki civarında bir has
taneye 30 bomba düşmüftür. Manner
haynı hattını Sovyetler yaramamakta
dır. Finliler bugün 8 Sovyet tankını 
imha ettiler. 

Amerikada l 0.000 kişinin iştirakile 
Finlandiya lehinde bir miting yapılmış
tır. Eski cümhurreisi Hoover de hazır 
olduğu halde bir toplantı yapılmıştır. 

• 
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Bütün 
hakim 

Japonların hayaflna 
olan 80 lik ihtiyar 

Toyamo Mutsuru 

Japonya, Asya 
bu milletlerin 

lngilizlerden birisi F ramız gaze 
tecisine sordu : 

-Seııde bize birnToyama Mut 
suru den bahset bakalım ! dedi. 

Fransız gazetecisi der hal anlat· 
mağa başladı : 

- Ben onu bir kerre gördüm ... 
1939, şubatında, başvekil Prens Ko 

mi il etlerinin 
en medenisi 

tabii 
ve 

şefidir; çünkü 
çalışkanıdır,, en 

~-~~~---------~---* ------------------
Üç gazeteci ark.adaş tt-sadufun kendilerini Londrada Birleştirdigi zamaıı 

mutad olarak toplandık.farı burada otura.aş konu~usorlardı. Bu Uç arkad&f· 
tan biri Fransız. ikisi de lngilizdi. Bu Uç gazeteci birbirlerini muhtelif 1;.,.. 

rihlerde ve Uzak Şarkta taıumı;dıırdı. 
Kar~•lıklı malumat edinmek için hahralarını birbirlerine anl:ıtıyorl~rdı . 

f k dd d b h ------------- 1-~ - - - --- - --- --- · noyenin isti asma te a üm e en u 
ran zamanında idi. O zaman bir çok ı 
şayialar dola~makta idi. Bütün bu 
söylenilenler hakkında kati bir malii 
mat almak istedim. Bütün japo~ ~a j 
yatını idare eden bu seks~nlık ıhtıya 
rı görebilmemi temin etmesi için bir 
jıpon dostuma rica ettim. Bu çok 
kolay bir iş olmadı ama, nihayet mu 
vaffak oldum. 

Bana çok şey anlatmadı. Onunla ı retle ıpülakatıo sona erdiğini anlat· 
katiplerinden biri vaatasiylc konuşu- nıak istedi . 

yorduk. Mamafih Baron Hiranumanın • Üç gazeteı;i arasında ki konuş· 
hiraz evvel kendi yanından çıktığı- ma devam ediyordu. Üçü de To~-.ı· 
nı ve kabineyi teş .... il edeceğini söyle ma Mutsuru ve cemiyeti hakkkında 
mekten çekinmedi. ne biliyorsa birbirine anlattılar. 

Kendisinl", prens Konoye gibi ja Kokuruki'nin faaliyeti 
ponyanın beş büyük ailesinden birisi 

Kendisi, Tokioda mütevazi bir 1 

evde oturmaktadır. Bıı ev, bir tecavüz 
vukuunda kolayca müdafaa edi!ebilecek 

bir passajin nihayetindcdir. Toyam 
Mutsuru japonya gibi iliklerirıe 

kadar asker olan bir memlekette et 

nin rei5i olan bir adamırı kendisin 
den daha az asil bir adam. önünde 
bu suretle egilmesi ve çekilm~si kar 
şısında duyduğum hayreti ifade etmek 
istedim. Toyama tebessüm etti. Ve 
tercümanı vastasiyle bana şunları söy 
1 • ı 
ettı : 

rafında hep sivilleri bulunduruyor. "Prens, japonyanın hüyük men- 1 

Muhafız kıtasını teşkil eden üniver fa~tlarınıo bu fedakarlığı ictp ettir· 
site talebeleridir. Toyama ~embeyaz diğini anladı. Hatt.1 talebim üzerine 

sakallı, sevimli, koca koca gözlükler kendisi .. in yeıiııe gelecek şefi tecrübe 
taşıyan bir ihtiyardır. Arkasında si- lrrinden ve yüksek zekasından istifa 
yah bir Rimono vardır. Çok az konu l de ettirmek üzere kabinede portfoy 
şuyor çok fırtınalı geç.en gençliğinin siiz bir nazırlığı bile kabul etti" 
bir hatırası olarak sag elindeki par Kendisine Kokuruki'den ve 

maklarından birisinin yarısı yoktur. bir mensuplarından bahsetmek istedim. 
düelloda kaybetmiştir. birdenbire ayağa . kalktı ve bu su 

. 

Bütün Japon hayatına ve siy•· 
setine hakim o'duğu iddia edilmek· 
te olan bu cemiyet ne Mikadoouıı 
~izli teşkilatı gibi bir casusluk tei 
kilatı nC" de, dini bir mezheptir. H• 
yır! bu milli bir teşkilat, bir nevı 
milli fcrmasonlukdur. Doktorin'i ŞU 
suretle hulasa olunabilir : 

" Japonya Asya milletlerinin t' 
bii Şt"fıdir. Çünkü bu milletlerin eı:ı 
medenisi, en çalışkanıdır ... 

Dünyanin her tarafında, nerede 
Japon varsa, bu teşkilatın da şube' 

si vardır. Hatta bazı ti bet lamalarit1' 
ve hindistandaki Yoghilerlede müo' 
sebeti vardır. 

Onsekizinci asırda 

Bu cemiyet en yüksek kuv"et 
ve kudretini, timsali olarak tanıdıt' 
Mikadoyu tebcil etmekle berabt~ 
kendisine hayatında çok az serbest 
bırakmaktadır. Uluhiyet temsil e• 

den bir şahsın halk arasında yrP 
olamaz, diye imparatoru kapalı bit 
hayat yaşamağa mecbur eden bil, 
cemiyettir. Cemiyetin sembolü, A51 

Türk tuvaletleri ............................. .._ ............. .,,. 

"'Şimdi beni Türk elbisesiyle gör 
seni~ ne i<adar hayret edersiniz! 
maamafih, benim gibi. sizin de bu 
kıyafetin bana yaraştığını teslim e· 
deceğinizi zannederim. Kıyafetimi 
tarif edeyim: 

Evvela gayet geniş bir şalvarım 
var. Bu şalvar, bacaklarımı örterek 
terliklerime kadar iniyor. Şalvar ga. 
yet İnce, gül penbesi kenarı sırmalı 
damıskodan yapılmış... Terliklerim 
beyaz deriden, sırma işlemeli, Şal· 
varın üzerine beyaz ipekten, etrafı 
baştan başa işlemeli bir . tül 2'Ömlek 
sarkıyor. Gömleğin kolları geniş ve 
kolumun yarısına kadar, kısa, Yakası 
elmas bir düğme ile ilikli. Gömlek· 
ten, göğsün renk ve şekli tamamen 
görülüyor. Entari, adeta vücuda gö 
re biçilmiş bir caket. Benimkinin 
kenarı sırma işmeli, beyaz şam ku 
maşından, bunun da uzun kolları 

YAZAN~ 

Leydi Montagu 1 

var ki kenarı gayet kalın sırma ile 
işlenmiş. Entarilerde düğmeler elmas 

' eya inci olmalıdır. 

Mintamm da şalvarımm kuma· 

şındandır. Bu esvap vücuduma ta

mamen uygun. Uzunluğu ayaklarıma 
kadar. Üzerine, dört parmak kadar 

eninde bir kemer bağlanıyor. Zen
gin kadınların kemerleri hep elmas· 

lar veya sair kıymetli taşlarla mü· 
zeyyen. Kemerlt!r, ön taraftan el-

maslı bir toka ile bağlanıyor. Kürk· 
lere gelince, kıymetli dibadan, içleri 

kakım ve samur kaı:lı. Kolları omuz 
dan aşağı inmiyor. 

Benim kürküm ye"şil \.e kenarı 
sırmalı. Başa kalpak denilen bir ser 
puş giyiliyor. Kışın inci \eya elmas 

işlenmiş kadifeden, yazın gayet ince 
ve gayet rıarlak sırmalı b:naştan 

yapılıyor. Kalpak, yalnız başın bir 

tarafına konuluyar. Biraz da yana 
doğru yıkılıyor. Üzerine ya elmaslı 
bir gül, yahut gayet kibar işlenmiş 

bir mendil ile beraber altın bir iğne 
takılıyor. Başın öbür tarafına da 
saçlar toplanıyor. Üzerine nasıl bir 
süs yakıştırılırsa, mesefa bir çiçek, 
bir sorguç konuluyor. 

•Saçlar olanca uzunluğu ile ar· 
kaya dökülüyor. İnciler ve kcırdela- . 
larla sü!lenerek örgülere ayrılıyor. 

Ömrümde buradaki kadar güzel, bu 
derece gür saçlı kadınlara tesadüf 
etmedim. Yalnız bir kadında yüz on 
örgü saç saydım .... 

.. . d h k. ol•o 
n~n u~erın~ oga~ v~ ona a ırn ol 
bar guneştır. Cemıyetın doğrudan d ~ 
ruya Tomayaya bağlı 60,000 yük'e 
dereceli azası vardır. Bu kısım aıJ 
temamile foyamanın emrine tahi011 

hayatlarını feda etmek emrini bile 

alabilirler. Bundan başka iapoo et: 
iyetinin bütün sınıfları arasırı ;, 
ikinci derecede yüz binlerce aı.a 
ha vardır. 

"'' 1901 de iki adam : Utsida .... 
"tLJI' Toyaına japonyada mevcud btJ tO 

milli ve vatani cemiyet tek bir ce 
0
1 

iyet olarak toplamağa muvaffa~ 1&ı 
muş ve bu cemiyetede Kokurı1k1 

nı vermişlerdir. 

( Amurun ötesi ) .. ~ 
Bu ad niçin verilmiştir ? çu~ o 

bu kelime jepon dilinde (Arnur~ 
( Gerisi altıncı sahifedt 
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liAYATA DAiR 
~~ 

Düşünceler! 
-----

R cap etsin etmesin. muarızlarına 
U karşı en ağır sözleri kullanmak-

tan çekinmiyen ve küfür savur· 
dukça kendinde kuvvet vehmeden 

hit tnuharririmiz geçenlerde, bekle· 
llıediği bir yerdt>n hücuma uğrayın

~~ şaşırıvermiş: '"Biz arkadaşiz, bana 
haylc söylenirmi?,. diye şikayet edi
fOrdu. 

Şüphesiz ona da nezaketle mu· 
''llcle etmelidir. Çünkü hakaret biç• 
b" 1

' şey ispat etmez; hakaret çok 
11tnan aciz gösterir. Fakat kendisi 
~İçi!\ şaşıyor? Geçmiş yaz1lanm da, 
1 ıtıdiki{eri de tekrar okusun, haya· 

~den bir geçirsin: onlarda, bugün 
tk~yet ettiği tarzın örneklerini bu
"l?ıa.ı mı? 

"ôiz arkadaşı:ıl .. ,,, O Denim ar
~•şimdır ! gibi sözlerde bizdeki 

~Ünakaşaların çoğunun mahiyetini 
tösteriyor . Arkadaşa k a r ş ı 
b'şka dil, arkadaş olmıyana karşı 
başka ... Arkadaşlık insanın hususi 

aYatına aittir; okuyucuları alakadar 
'trn~ı. Bunun için arkadaşlarımızla 
ta· hiç tanımadığımız kimselerle de, 
~tta şahsi düşmanımız saydığımız 
(tll'ısclerle de, tamamile yabancı gibi 
~·· f tınakaşa etmeliyiz: onlaı m yalnız 
'~İtlerini ve umumu alakadar ede· 
ılecek hareketlerini ele alarak ... 

ıı 8irçok yazılarda görülüyor: "Ha. 
~ı birgün s:zinle konuşurken bana 

: ~(jYle söylemiştiniz. Falan bir gün 
.. -~di ki : 
. ) ıe 
oı - Bir muharririn yazmadığı, 

\~l!;ık arkadaş arasında ileri surdü· 

et ~ bir fikri, hususi bir mecliste bil· 
ıi ~diği bir hükmü ifşa etmeğe ne 

.. ~kımız vardır? Belki o fikrin, o 
stl lıkınün mes'uliyetini" kabul etmek 

:~~trıiyor; hatta belki o fikrinden 
lıkınünden kendi de emin değil. 

\ Biz muharririn arkadaş arasmaa 
lltıuşmalaımın bir kıymeti olsa bi· 
~ .. bu, müsvedde kıymetini geçemez; 
Ilı llsveddelerimizde ise, doğru ola. 
~~dıklannı anladığımız için sildiği. 
~ 1~ birçok şeyler bulunabilir. Ancak 
~~dıklarımızdan, kendi rızamızla 
~~tkcse bild1rdiklerimizden mesul 
~biliriz; konuşma arasında, bazan 

'ilk de düşünmeden sarfettiğimiz 
~lcr b' ·· "B ki b" 1 l(j ı ır ~un : a . sen oy c 
~1crniştinl,, diye önümüze sürmek 

~ltı~cnin hakkı değildir. Bu, bir mu 
trı . 
~ _rın yazdıklarını tekrar okuyup 
U ıstcdiği yerleri değiştirmtsini, 

t~clhnesini kabul etmemek gibi 
Şey olur. 

tq Zaten böyle hususi muhaverc
\·l'ıı ~ geçen sözleri öne sürerek bir 
\~eyi itizama kalkışmak küçük 

iltrirlerin harcıdır. - Haber 

Nurullah ATAÇ 

Tlııksözü Sahife: S 

CenuB Atlasında vukua gelen 
tafsilitı büyük deniz harbinin 

lngiliz kruvaıörleıinin şiddetli 
karşısında şaşırmış 

ateşi ve çok mahirane manevraları 
ve mahvtnı hazırlamıştır 

... 

Bekleyen dört geminin kudreti ne dir ? 

Monteııideo iiniinrfe intihar eden, llmanlarm Gra.f Spe zırlwsı 

Son posta ile gelen Avrupa gaze· 
teleri cenubi atıas denizinde bir kaç 
gün evvel vukua gelen ve Almanla· 
rm değerli znhlılarmdan birisi olan 
Admiral - Graf · Speenin ö1ümü ite 
biten büyük deniz muharebesi ve 
döğüşe tutuşan iki taraf gemiltri 
hakkında şu malumatı vermektedir 
ter: 

''Muharebeye Admiral · Graf • 
Sper- tarafından lngilız kruvazörü 
( AjaX) üzerine at~ş açılmak sure· 
tiylt- başlandı. Hu lngıliz kıuvazörü 
Fransız yük gemisi (F ormos) a re· 
fakat ediyordu, Çok geçmeden di· 
ğer iki lngiliz kravözörü (EXeter) ve 
(Achilles) de ufuktan göründü. Der
hal muharebeye tutuştular Bunun 

üzerine Alman zırhlısı evvela (EXeter) 
üzerine ateş açtı. Çünkü, kendisine 
en yakın olan gemi bu idi. (Eketer) 
bir taraftan ateşle mukabc le eder 
ken diğer taraftan da kendisini ke
sif bir duman tabakasiyle kapı 
yordu. 

Muharebe tam bir saat 20 daki· 
ka devam etti. Bu müddetin sonunda 
Alman zırhlısı Montevideoya doğru 
kaçmağa başlad1. İngiliz gemileri 
derhal takibine koyuldular. Takip 
Uruguay sahillerine kadar devam 
etti. Buraya yaklaşınca top sesleri 
yeniden başladı. 

Biraz sonra grup başlıyordu. 
Punta - del · Este açıklarından 

AMERiKAN MATBUATINDA 

Almanya 15 

geçtikten sonra İngiliz gemileri ba 
tan güneşten istifade rtmek gaye
siyle burunlarını sola alarak sahile 
doğru yol almağa başladılar. Bu 
manevra karşısında Alman zırhlısı 
yolunu değiştirmeğe mecbur olmuş 
ve burnunu cenubu şarkiye almak 
gibi büyük bir tehlikeye düşmüştü. 
Bu vaziyeti hasıl ettikten sonra fn
giliz gemileri yeniden ateşe başla

dılar. Ve muharebe ortalık karanlık 
oluncuya kadar devam etti. 

Fakat karanlıktan istifade eden 
Graf . Spe tekrar yolunu değişti 

rerek Montevideoya varmağa mu
vaffak oldu. 

Yaralanmış olan İngiliz kruvazö· 
rü Eketer sür'atini yavaşlatmıştı. 

Alman zırhlısı saat 23.30 da 
ancak Montevideoya varabilmiş ve 
limanın bir kilometre açığrnda de· ] 
mir lem işti. lrs~ol 

Bu muharebeyi yapan 
lngiliz ve Alman gemileri 

Graf - Spee, Doyçland tipin· 
de 10 bin tonluk cep kruvazörle· 
rinden en sonudur. Bu kruvazörler 
den birincisi Doyçland ( 1931 ) 
ikincisi Admiral - Scheer ( 1933 ) 
üçüncüsü de Graf - Spce (1934) 
de yapılmıştır. 

Tonajlarının azlıgına rağmen bu 
üç gemide çok kuvvetli saff ıharp 

yıl çalışsa! .. 
Arnerik3da Sc.ripps 1 loward gazeteleri harici habc.-rler cditörU william 

Simms, Alman yanın Şımal denizine ve Şimali Atlan tige hakim olduğu na tb · 
ir Bedin gazetelerinde intişar eden öğUnmeleı·i mevzuu bahse-derele. diyorki: 
··Almanya, .Muttfik ve bitaraf scfainini bugUnku sUr'atle imhaya devam 
etse, onları denizlerden temamiy le yok etmek için 1;) sene lazım gelecelttir. 
Bu rakama yeni in~a edilen ~caniler dahil degildir. Almanya bunu bili."or 
Ye işte bunun içindir ki ınezbuhane gayretler sarf ediyor. Fakat işi becere
bilmek için vasati olarak hali hazırdakinden def11.larca fazla gemi batırmak 
m ecburiyetindcdir,,. 

zırhlılarıdır. 

Altı yirmi sekizlik, sekiz on be,
lik tavyareye karşı altı sekiz bu· 
çukluk, topları ve sekizer tane torj>il 
kuvanları olup, bir zırhlı çerçeve 
ve iki çelik göğerte ile mu afaıa 
edilmektedir. 

54 biner beygir kuvvetinde maki 
neye malik olup sür'atleri 28 . nöd
dür. İkişer tayyareleri vardır. 

lngiliz kruvazörleri : 
Ekseter (1929) 8390 tondur. 

Altı tane yirmi buçukluk, dört tane 
on buçukluk topu, altı torpil kuva
nı, iki tayyaresi vardır. Motor kuv· 
veti 80,000 beygir. sür'ati 32 nöd-

t dir . 

AchiJles (1930) , Aiaks (1931) 
de yapılmı~ olup birincisi 7030 • 
iki11ffiıi~ Q~~t<>llluktur. 15 buçukluk 
~klı:et töplm, dörder ıo buçukluk 
tayyare topları, birincisinin bir, ikin. 
cisinin iki tayyaresi vardır. 

Motor kuvvetleri 72,000 beygir, 
sür'atleri 32 nöddir. 

Londrada ışıklar 
Londra: 21 (Radyo) - Londra

da umumi yollarda çok küçük aba
jorlu lambalar vardır. Fazla ten\'İrat 
yoktur. 

Hırvat ihtilaf partisi 
Reisi dün öldü 

Budapcşte : 21 (Radyo) - Hn
vat ihtilafçı Partisi Reisi Bay lvan 
Hudo Budapeştede vefat etmiştir. 

Almanya Belçikaya kömür 
sevkiyatını durdurdu 

Berlin : 21 (Radyo) - · Alman 
hükumeti, Belçikaya yapmakta ol· 
duğu komür sevkiyatım dünden iti· 
baren durdurmuştur. 
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RADYO\ 
Bugünkü Program 

.TÜRKiYE. RADYO OfFüZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her gUn yalnız kısa dalga 31, 7 
m. 9465 kc/s post:ımızla neşredilmek
te olan Y abanc! dillerde Haberler 
saatleri aşağıda göosterilmiştir. 

İ.ranca Saat 13,00 ve 18,45 de 

Arapça ,, 13,15 ve 19,45 de 

Fransızca ,, 13,45 ve 20,15 de 

C U M A - 22 / 12 I 939 

12.30 Program ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

l'l.50 TürkMüziğ'i -Pi.) 

13.35 - 14.00 MÜZiK (Hafif 
Müzik) - Pi.) 

18.00 Program 
18.0SMemleket Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloji Haberleri 

18.25 Türk müzi~i (Fasıl Heyeti) 
19.10 Konuşma ( Millt ' Tarih 

menkibeleri) 
19.25 Türk Müziğı 
Çalanlar : Ru-iet Kam, Hasan 

Gür, Şerif içli, Cevdet Çağla, izzet· 
tin Ôkte. 

1 - Okuyan : Mustafa Çıtlar 

1 - Uşşak Peşrevi. 
2 - Rakımın - Uşşak Şarkı : (Sile
mem bir fÜI\) 
3 - Faiz Kapancı - Uşşak Şarkı : 
(Hayali çıkmıyor birgün gönülden) 
-4 - Sadettin Kaynak - Muhayyer 
Şarkı : (Batan ıün kana benziyor). 
5 - ....... - Muhayyer Kürdi 
Şarkı : (Efen şimdi eller sözüne kan
dı). 

6 - . . . .... - Muhayyer Türkü: 
(İrafa fincan koydum.) 

'J. - Okuyan : Radife Erten 
1 - Şevki Bey - Hicaz Şarkı : (Her 
zahraJ ciğer suza) 
2 - Udi Cemil - Hic~z Şarkı : 
(Ne küsdün bi sebeb böyle) 
3 - Refik fersan - Hicaz Şarkısı : 
(Cihanda biricik sevdiğim sensin). 
4 - Sel. Pınar - Hicaz Şarkı : (Sız· 
layan kalbimi sev). 

20.10 TEPvtSlL : Aşar 
Yazan : Refet Aksöy 
21. 10 Müzik : Radyo Orkestrası 

(Şef : Hasan Ferit Alnar) 
1 - G. 8izet : Birinci Arlesienne 
Suit'i 

2 - G. Charpentier : 1talya intiba. 
lan 

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

(Fiyat) . 

22.20 Müzik : Haydn Re majör 
Kuartet (Pi.) 

22.40 Müzik (Cazband - Pi.) 

23.25 - 23.30 Yarınki Pragram, 
Kapanış. 

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

ter cinsinden bir av köpeği 

kaybolmuştur. ·ldarehanemize 

getirene iyi bir mükafat verile 
cektir. 

Türksözü 

Toyamo Mutsuru 

( Dördüncü sahifeden artan ) 

tesi) manasına gelir. bundan maksat 
ta Rusyayı Çinden ayıran nehirdir. 
Yani cemiyetin hedP.fi japonyayı 

Transbaykalda bu nehrin Rusya ta· 
rafındaki sahilleri üzerinf' yerleştir· 
mektir. 

Bir müddet sonra Utsida oldu. 
Toyama başlanmış esere devam ede 
rek vatandaşlarını bu hedef etrafın · 
da toplamağa muvaffak oldu. Çok 
geçmeden cemiyete aza olmak bü· 
yük bir şeref haline geldi. 

Cemiyet 1905 de Rusyaya kar· 
şı açılan harp de büyük bir rol oy· 
nad1. 1914 de japonyanm müttefik. 
ler safına geçmesi için müdahalesi 
çok müessir oldu. Çünki Toyama 
bilhassa F ransamn perestişkarların

dandır. 
Kokurukinin son mühim müda· 

balelerinden birisi de Almanya ile An 
tikominterıı paktının ilgası ve Rus· 
yaya karşı yapılmakta olan mücade· 

lenin şiddetlendirilmesidir. Bundan baş 
ka yine ayni cemiyetin k=-rarı iledir 
ki, başvekil Hiranuma değiştirilmiş 

ve yerine büyük bir Fransız dostu 
olan general Abe geçirilmi~tir. 

Yerli kağıt fiatları 

- Üçüncü sahifeden artan -

masım temin makudile tedbir ahnı
yor. Kağıt hamuru için çok miktar 

da !uya iJ.tiyaç vardır. 

Fabrika faaliyetini iki misline 
çıkardıktan sonra şimdi civadan 
alınan sular ihtiyact :karşııamıyaca
kJndan Şapanca gölünden su tedari 
ki için tesisat yapılmaktadır . 

Mühim bir meselede yerli ka
ğıtların pahalıhğıdır. Scllüloz fabri
kası tesis edilerek kağıdın iptidai 
maddesini hariçten getirmesinin önü 
ne geçtikten sonra fiatlarda yüzde 
otuz kadar indirilebileceği umuluyor. 

İngiliz Kralı dün Alman 
maynlerıni tetkik etti 

Londra: 21 (Royter) lngiliz Krah 
bugün yarım saatten fazla miknatisli 
mayn1er üzerinde tetkikatta bulun· 
muştur. Şimdiye kadar miknatisli 
maynlerden 400 kadar toplanarak 
unlar yararsız bir hale ıetirilmişler· 
dir. 

Seyhan Defterdarlı

ğından : 
Kazanç vergisi ikinci taksiti de 

hulul etmiştir. Mükelleflerin ay so 
nuna kadar borçlarım Tahsil şube· 
sine yatırmaları ve kanunuevvel ni· 
hayetine kadar borçlarını ödemiyen· 
lerin borçları kanunusani ayı içinde 
yüzde 10 zammile birlikte ve tahsili 
emval kanunu hükümleri dahilinde 
haczentahsiJ edileceğinden bunı 
mahal bırakmamalarının menfaatle· 
ri icabından bulunduğu ilin olunur. 

11260 15-22-29-31 

Afrodit Muhakemesi 

1-.tanbul : 2 l (Hususi) - F ran· 
sız ediplerinden Pıyer Luis'in eseri 

olup beynelmilel bir kıymet taşıyan 
ve Nanuhi Baydar tarafından dili· 
mize çevrilerek yeniden intişar sa
hasına konulmuş olan "Afrodit,. i. 

simli eser müddeiumumilikçe top
lattırılmış ve hakkında müstehcen 
neşriyat davası açılarak asliye 7 inci 
caza mahkemesine verilmişti. 

lstanbul fikir aleminde büyüle bir 
alaka uyandıran bu davaya bugün 
başlandı. Salon tamamen dolu idi. 
Kalabalık arasında birçok muhar· 
rirler ve edebiyatçılar vardı. Dava 

edilenlerden Sühulet kütüphanesi 
sahibt Semih Lütfi, matbaacı Kenan 
hazır bulunuyorlardı. 

iddianame okundu. Burada Af· 
rodit'i türkçeye çeviren B. Nasuhi 
Baydar'ın Malatya mebusu olması 

ve bu yüzden teşrii masul'tİycti bu
lunması itibariyle hakkında dava a · 

açılabilmek üıere ayrıca müracaat 
yapıldıiı yazıh idi. 

iddianamede halkın ar ve haya 
duysıulannı rencide edici ve müsteh· 
cen mahiyette görülen eser scbebiy · 

le bunu:neşreden Semih Lütfi ile ba
san matbaacı Kcnan'ın delaletiyle 

ceza kanununun 426 ıncı ve 427 inci 
maddelerine iÖre dava edildikleri 
ileri sürülüyordu. Sorgular yapıldı. 

ilk elarak Semih Lütfi şunları 
söyledi: 

- Cihan cdebiyabnın meşhur 
Afrodit'ini türk adliyesinde benim 

müdafaa edeceğim hiç aklıma ıcl
mezdi. 

Her nasılsa İstanbul Cumhuriyet 
müddeiumumisi tanıdığı lbrahim 

Hakkı Konya!ı'yı ehli vukuf se;miç 
ve ondan aldığı rapora istinat etmiş 
tir. lbrahim Hakkı Konyah'nın ede-

biyatta hiç bir alakası yoktur. Bu· 
nu bu salonda bulunan edebiyat ve 
matbuat mensuptanna souamz ayni 

cevabı alırsınız, Ehlivukuf olmaz , 
kabul etmem. Ayrıca vaktile çıkar

drğım bir mecmuaya yazısını koyma· 
dığım için bana muğberdir de. Bu 
davada ediplerin malumatına mura
caat edilmelidir. 

Bundan sonra matbaacı Kenan 
da müdafaasını yapar.:lk İbrahim 
Hakkı Konyrlmın ~hti vukuf ofamıya 
cağını soyledi, müteakiben İbrahim 
Hakkı Konyalı tarafından hazırlanan 

rapor okundu. Raporda esatirden 
ilham alınarak Afrodit'in muhayyele 
yardımiyle romanlaştığı eserde şebe 
vi ve behimi hisleri okşuyan taraf· 
ların galip geldiği, muharrir!n bu 
yolda serbestçe hareket etmek için 
bililtizam işin içine esatiri karıştırdı · 

ğı mealinde birkaç satırdan sonra 
eserden parçalar bulunuyordu. Neti 
cede kitabın yeniden alakahlar ta
raf mdan tetkiki için muhakememe 
talik olundu. 

22 Kanunuevvel 993 / 

' 
B. T. Seyhan Bölgesi 

atletizm ajanhğ1ndan : 

. 24 12.939 pazar. ~ün_ü. saba hl\ 
yın Kır koşularının ıkıncısı saat 9. 

'f··ııı da 6.000 metre olmak üzere ti 

komutanlığı binasının önünden ba: 
layacaktır. İştirak edecek atletleri~ 
muayyen saat ve yerde bulunm31'e 
rınr rica ederim Koşu hiçbir suret 
tehir edilemez. 1127 5 

Çukurova pamuk lhr~· 
catçıları birliğinden : 

Pamuk ihracatiylc uğraşmak 1
' 

f1" faaliyet hududu lçel, Seyhan, i 
tay vilayetleri olmak ve merktı. 
Adanada bulunmak üzere (Çukllt· 
va pamuk ihracatçıları birli~i) ·~ 
rulması hakkında 3018 sayılı k•~~: 
nun 7 nci maddesinin 1 nci fıkr~ 
sındaki selahiyetc istinadf'n bati 
lanmış olan statü icra v e\ciUeri ne·, 
sayılı kararname ile tasdik ve k•bll 
edilmiştir . k•e 

Birliğin müessisleri ve gere ,, 

bilahare Birliğe kaydoluna~a~ •:ııı 
)arın ihracat ruhsatnamelerını h "9 
bulunarak 29 Birinci kanun t 9fi' 
cuma günü saat 15 de Adana ır 
caret Odasında yapılacak topl"1 
ya teşrifleri ricı ve ilin olunur. 

Ruzname : 
1 - ldare meclisi seçimi . 

·ııı• 2 - Murakabe heyeti seÇJ 
11273 A 

Cebeli Bereket Sıılb li 
hu k u h mahkem;}sİ : 

0 
Sayı~~ 

DavaCJ Cebeli Bereketin l~ıı' ~ 
köyünden Çalık Abmet oğlu ~· a 
tafa toprak ve çalık Ahmet kıt• ~ q~I 
mine ve diter kızı Döne ve fıtlll~.,;' D 
Çahk Ahmet oğlu mahmut mah ıtf' ' 
Ahmet ve Çalık Ahmet kızı So ~ılı 
oğlu İbrahim vekilleri dava vditi ~n 
tayyip imzasile mahkemeye ve' Iİ~· 
22/ 11/ 939 tarihti dava arzubA~· c~ 
de müv~killerinin murisi Çalı~. ıer ç 
met tarafından sahipsiz lcabıl~ ~~o 
ve istifade olmayan isisce köyıt""'~ i· 
kovuk icabı' mevkiindc kain şıı'~o q~ 
san lilu garbcn kozlu dere cerı~11,f 
ibiş Ömer ve Kasım tarlaları ı,,~· eth 
len Halil ve Hüseyin tarlal:1rı lı'I~ 
la mahdut ( 500 ) dönüm ııı~ ~tJ~ 
ormanlıktan taşliktan ve funda 

1

5~~· 
temizlemek ve tathir eylemekdt,e~ 
tile kabili zer bir hale ifrağ e i.,tif' 1 

40- 50 seneden beri zer ve f ,tile 
edegelmekte iken vuku v~ ~r 
ve reseleri müvekillc1ine ter ...,e~· 

f tw ' 
müvekilleride bilfiil tasarru e ci1İ~1 

1 
teS , 

te olduğundan nam arma r bt 
talep ve dava etmekle Ce~edıe >' 

sırı · reket sulh hukuk mahkeme "b ıfl9 
pılan duruşmada müddeıbı ·ıe jtı' 

·da 1 ·s-halle alakası olanların istı (ilıı1' 
razda bu[unmalarına karar ve 'rı:ılJ1 
duruşması 17 / 1 I 940 ~ar::0d•" 
gününe talik edilmiş oıdıJ~ı.ıtd•" 

· met~ ,. 
alakası olanların yevmı . ~ oJıJll11 

evvel muracat etmeleri ıları J6 
ıt2 
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ASR i SiNEMADA 
20 Kanunuevvel 939 Çarşamba akşamından itibaren 
Arslanların · Fillerin Maymunların bütün hayvanatı vahşiyenin arkadaşı 

Binbir Macera Kahramanı 

TÜRKÇE SÖZL Ü 

11•: 
~et' 

TARZANIN iNTiKAMI 
oro' 

~~· 

,ıı~· 

,~rı 
,-ııf 

OYN AYANLAR: 1 

GELEEN MORRES - ELEANOR HOLM ~t' 

,bU' 

e~•' 
,ı•· 

h•~ 
959 Pek yakında : BÜYÜK VALS 
1•' ti' """--~---- _, ________________________________ -------- --- ---- ---

~ ııı......._~----------------

ıtı' 

Senenin en nezih, en 
kibar, en mükellef 

balosu 
-\dananııı Kurtuluş { ayramında 

verilecek olan 

~iiyük Kızılay balosu 
dur. 

440 
.l'l l 12GD ':?U-21·22 24 2G-28 

j5"' '-..._ ...... ____ _ 
"' ~ 

1 
~· ayri Menkul Malların 

• ~ D~ık artırma ilanı 
d~ • No. 431 
ıt"1 
~i~ ~. Adana 1 nci icra memurluğun· 

e . 'in 
dil' : . 
,li{ tc~ Açık artırma ile paraya çevrile· 
~~· Ü gayri menkulün ne olduğu· 
ıe' ç kıta tarla. 

.,~~~ \ Gayri menkulün bulunduğu mev 
~ ı, 

r~ ~ mahallesi. sokağ1, numarası : 
ı,el' ~~Çı köyü : 

iı1''° e l' akdir olunan kıymet : 
,r~: ~h~, dönümü yirmi beş lira 
b,IP A 

h "'rtırmanın yapılacağı yer, gün 
ı,ı,P "il.t 
'"' . ~ : 1 nci artırma 24. 1.940 çar-
5ıır' ltıba S: 9- ı ı 
,,r~1, ı. 2 tıci artırma 8.2.940 perşembe 
.,ti . 9 _ 11 
,tile 

~e 1 -- işbu gayri menkulün artır-
~· bhttnamesi 20 12.939 tarihinden 

·~ifli .'-ten 431 numara ile adana 
et lCta d · .. be' illd aıresının muayyen numara. 
e )' 1 lı .. herkt'sİn görebilmesi için açık 

11,9' an::la yazuı olanlardan fazla ma 
jtİ' L~t almak istiyenler, işbu şartna . 

e 'ı~ 
ı111iS' ~Ilı ~e 431 dosya numarasiyle 
(11~ lırıyetimize müracaat etmelidir. 

ııd'P ,t~ - Artırmaya iştirak için yu 
~J'P lla 1 k ,o % Yazı ı ıymetin yüzde : 7,5 
ı.ıJl111• btinde pey akçasiyle veya milli 
z16 J, arıkanın teminat mektubu tevdi 

' Ccktir. ( 124 ) t;- lpotek sahibi alacaklılarla 
r alakadarların ve irtifak hakkı 

sahiplerinin gayri menkul üzerindeki ( 

haklarını hususiyle faiz ve masrafa 1 

dair olan iddialarım işbu ilan tari. 
hinden itibaren yirmi gün içinde ev. 
rakı müsbiteleriyle hirlikte memuri. 
yetimize bildirmaleri ira~eder. Aksi 
halde hakları tapu sicitiyle sabit ol 
dukça satış bedelini 1 paylaşmasın

dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen ·günde artırma 
ya iştirak edenler artırma şarnameşi 

ni okumuş ve lüzumlu malumat al· 
mış ve bunları temamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay. 
ri menkul üç defa bağrıldıktan son
ra en çok artırana ihale edilir, 

Ancak artırma bedeli mubam· 
men kıymetin yiizde 7 5 şini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüchani 
olan diğer alacaklılar bulunupta be· 
del bunların o gayri menkul ile te. 
min edilmiş alacaklarının mecmuun. 
dan fazlaya çıkmazsa en çok artı· 
ramn taahhlidü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha temdit ve 

on beşinçi güuü ayni saatte yapıla· 
cak artırmada bedeli. satış istiyenin 
alacağına rüchani olan diğer alacak· 

ALSARAY 
. SIN EMAS INDA . 

BU AKŞAM 

Göstermakte Olduğu Fevkalade Film
leı·inc bir fonesini daha ilave ediyor 

1 Kadın Hırsızı 1 
Fransızca SözlU Acıklı. İbretamiz 

Aşk ve İstirap Filmi 

Baş Rolde : ANNİE DUCAU X 

ve JÜLES BERRY 

Pek Yakında 
Emil Zola'nm Sihirli Kalem~nden 

Çıkmış Bir Edebiyat Şaheseri 

TAN Sineması 
Bu AKŞAM 

Sayın Halkın Gösterdiği Büyük ve 
Sonsuz alakaya bir şükran borcu 

Olmak üzere 
2 BUylik Ftlm Bir den giiaterlyor 

1 

Nevyorku 
Titreten Haydut 

sa, Rolde': 

1 
BAY TEKiN 1 

( Buster Grap ) 
, 2 

YILMAYAN 
KOVBOYLAR 

( BUCK JONES ) Taraftndaa 
Macera ve Dehşet Filmi 

Jean Gabin ve Simone Simon 
lN Harkulade Sanat Kudreti!~ ÔrUlmuş Bir Sinema Harikası ' 

• H'!yvanlaşan 
... 

insan . 

hların o gayri menkul ile lemin edil 

miş alacakları mecmuundan fazl~ya -------'!'-----.-~----~-----------
çıkmak şartiyle, en çok artırana · 

1 
· · 1 

ihd~lle edili~.hBlöyle blir bevdel elde Dr. Muzaffer Lokman . 
e ı mezse ı a e yapı maz. e satış 

talebi düşer. iç hastalıkları mütehassısı 
6 -Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mühlet içınde parayı vermezse 
ihale kararı fesholuı:ıaşak kendisin-

den evvel en yüksek teklifte bulunan 
kims~ arzetmiş olduğu bedelle al-

mağa razı olursa ona, razı olmaz 

veya bulunmazsa 1 ht'men 15 gün 

müddetle artırmaya çıkarılıp ençok 
artırana ih21e edilir. İki ihale arasın· 
daki fark ve geçen günler için yüz- 1 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

de beşten hesap olunacak faiz Vf! 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet 

kalmaksısın memuriyetimizce alıcı

dan tahsil olunur. 
Gayri menkul yukarıda göste 

rilen 24.1.940 tarihinde Adana inci 

1 c r a Memurluğu o d a

sında işbu ilan ve rösterilen artırma 

şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. 11274 

... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~~-



Sahıte : 8 Türk sözü 22 Kanunuevvel 1939 -d 

1 ~--------------------·---------.. 
TÜRK.SÖZÜ 

GAZETECİLİK-MATBAA C il IK 

• • • . -- -
Getirilen yebİ makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

1 Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar, gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart
vizitler, haritalar, plinlar, mak
buzlar , her boyfia def terler, 

Renkli afişler 

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

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark kan yahut 
Avrupa kin nefis bir cild içinde 
rörmek istiyorsanı~ Türkaôıü 
CHdbaneaine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölrede ancak Tiirk
sözünGn sanatkir mücellidmin 
eliadeo çıkabOir. 

Diş Tabibi Ş~vket 
l.tanbuldan avdet etmiş ye lwtalan111 ller ıün ... t 8-12 ye 14-18 

,a bdar Müslim Apartmamndalci muayenebawinde kabule bqlam11br. 
11258 

T. iŞ BANKASf nın 
1939 K. - Tasarruf 

32,000 LıRA 
i).aamive planı 

M :P.T 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Afustoı, 1 Eylil, 

t lkinclteırin tarihlerinde çekı1ecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Lirabk 2.000 Ura 
s • 1080 • 5.C.O • 
8 • 500 • 4.0ll • 

16 • 350 • 4.0IO • 
61 • llO • 6.000 • 
65 • 51 • 4.7S8 • 

251 • 25 • 6.250 • 
495 32.000 

T. iş Bankuına para yatırmakla, yalnız para biriktinaiı olmaz, ayni 
zamaacl• talihinin de denemip olarwz 10661 

Adana Borsası Muameleİeri 

PAMUK ve KOZA ·--------
KiLO FlATI 

CiNSi En az ı En çok 
.~~=====•=-:..K,;:~· ""==o:S·== K. S. 

Sahlan Mikdar 

Kilo 
Koz• 00 1=9,50 
Ma. parlatı • _00_ __ 44 

•--=-=M,....----=---.~-=----1--00--- -42---• a. temizi • - ---'"-------------· ------
Koza parlağı 45 --1---ıı ------

00 __ I so·---Klevland 
Klevtand { Y.M. ) 

YAPA 1 
Beyaz 
Siyah 

ç 1 

Yerti •Yemlik. 5 
• •Tohumluk. 4,25 

HUBUBAT 
Butday ~bns 

1 
• Yerli 
• Men tane 

Arpa .30 
Fuulya 
Yulaf 

ıs 15.70 

UN 
~.---,D&t~-Yild#.........-~S!Jih~~~---r------r---~~----

iiç • • 

K lıi19 "r .. 
iş Bauk......,. alaamttJr. 

Ham 
Vadeli 1. 
Vadeli m 
Hind hu:ar 8 
Ne.,ork 10 

inan Yazıhanesi 
Yeniden ~tJtlmız latiklil Okulu karpmda ( 82 J ....., .. ı.- tf!:. 

h~e. •• T.iccari hesaplara. balaltr v, ~ bftı!kar. ~~ ~~ 
,,._ Fer~ı. Belediye işleri için her nevi -iMıdaw ymlar ,, ~a~ 
letler - l:>evlet ŞUıuı - Mıhkemei Te-.m ile ~fl\i ... ~ . . 
aür'atle takibedifir. Son listem makinalarla miicebhez matbaada'''4~ 
rine zirai afat, r.d,o. bisiklet ve bütün malciaa ve yedekleri racl1'. 

• ve m,mfeketiın'zın y•pı i,leri11 h lc\lllnırınısı fence m~~flfık ki 
( tutlalardan ) istenilen yere kadar rönder .. e delilet ~, (. y~ 
ve fakir yurddaşlarla askerlerin yanlan parasız yazıltr. Sür at ,: .. hl~•· 
emniyet yınhanemizin prensibidir. 

c . 

Umumi nepiyat müdlrf 
Macid Güçlü 

Adana Tirk IÖli _..-


