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Sovyet ricatı devam ediyor· rM-=ır ş f .. '1 
. .... • 1 ı ı e ımızı? 

Kızılordunun harekatını ılk Ankarahalkevı
ni ikinci ziyareti 

bahara tehir edeceği söyleniyor 
Sovyetler 25,000 ölü verdi 35, 000 Sovyet askeri de cepheden kaçta; 
hastalandı ve yaraland1; Finlilere bir çok mühimmat kaldı 

300 Sovyet tayyaresinin altı Fin şehrini 
bombardımanı ve Manerhaymin askere mesajı 

Londra: ~3 (Radyo) - Şimal cep • 
~esinden relen bberlere aöre. Kare 1 
lı berzahında dOşman hGcümlın de- l 
\'\111 f'tmektedir. faay•hdald Sov)et 1 
~ataları pilskiirtülmlştür, Petsamoda 
,'-uharebeler devam ediyor. Boradaki 
1 keı madenlerinde tiddetli infilaklar ol 
'ıi.lftur. f inliler hareklt sabu1 üstün
de Sovyet kuvvetlerine müteaddit bas 
~11'llar yapmışlardır. Sovyetlcr dun Hel 
''"~ide dahil olmak üzere 300 tayya. 
tt ile altı Fin ..şehrini hombardınıan 
~lQıi,lerdir. Üzerlerinde bıuiz bir şe-
" İlde kıztlhaç işaretleri oldutu halde 
~ hastanede bombardımn edilmiştir 
,.._ bombardımanlara iştirak eden Sov 
ht tayyareleriodea l 1 tanesi duşürül 
'llittür. 

Kmlordunuo kısmıküllı•i bir ç•
'fır11e hareketi yapmak istemiş fakat 
~~vaffak olaaamıttır. Sov1etler, Ka 
~tl'den UJeaborga l'İdcm yolu kesmek 
~ bu ıuretle Finlandiyayı iki kısma 

l°'ek arıusunda idiler, fabl salla 
~ildeki Fın kuvvetlerinin gösterdik 
tıl büyük fedakarlıklar, neticede kı. 

kuvvetlerin muvaffak olmasına im 

Htlsinkide bir caddenin tayyare 

rioi \·ermete mecbur kalmıştır. 

Diter taraftan alınan habl:rlere 

göre, Sovyetler tuafmdan kurulan 
halk hükumeti reisi Perjadaki tevkif 
cdilmi~tir. 

~ovyetter, finlandiya üzerine yap 
tıkları bu seferi, lıir teneızfih seferi 

bombardımanından .<vnraki hali 

rin kenar mahallelerindeki bir kaç ba· 
rıkayı yıkmaktan başka tesir yapma
mıştır. 

Gelen haberler kızılordunun Fin
landiya seferinde 25,000 zayiat verdi 
tini, yaralananlar, hastalananlar ve ka 
çanların sayısınında 35,000 olduA-unu 
anlatmak tadır. 

Gene bu haberlerden anlaşıldığı
na röre, Ruılar, Finlandiyadaki hare

kih ilk b ıharatehire karar vermiılerdir 
Fin orduları başkumandanı Mı· 

nerbaym nöel münasebetile orduya 
bir mesaj göndermiştir bıtkumand•n 
bu metajmda fin askerine hüriyyet ve 
i5tikJAl mefhumunuıı bilyüklütünü esa 
ret faciasının zilletini hatırlatmak, ve 

(Gerisi ikinci sahifede ) 

Ankar• : 23 (Huausl mu 
hablrlmlzden) - tnilnU bu 
gUnd• tekrar. h•lkevlnd• 
toplanan llanı•m• komite· 
el lçtlmaına ••ret verml• 
lerdlr. MIHf ••f mUttlm dl
rekllfler ve.-mlfl•r, h•r •• 
nıt halkın halkevlerll• 
d•h• zlJ•d• allkalanmala 
rı 1$1n tetblrl•r aHnmasıru 
l••r•t 11u,urmuflard11·. 

......,. ....................... . 

İzzettin Çalışlar 
T ekaütlüğünü istedi 
Bu istek yüksek tastika 

iktiram etti 
Ankara : '?3 ( Hususi ) -
Haber aldıQ-tmıza rore ikinci 

ordu müfettişi orgeneral izzettin Ça· 
lışların iste~i üzerine tekaütlütü yük 
sek tasdika iktiran etmiştir. Türk 
ordusunnn büyük kuın~ndanJarınm 

isimi en ar otsında sayın izzettin Çalış 
lann adı daima sayiı ile anılmış:ır. 

Harbiye mektebi sıralarından bu 
ııüne kadar vatani hizmeti kırk yıh 

dolduran kıymetli Hker 1906 ylhnda 
erkanihıırp yüzbı~ısı olarak üçüncü 
orduya gönderilmiş muhtelif tümen
ler ve kolorduların hrmayhklarında 

bulunmuş umumi harbin başında ka
rarrahi ı&mumi1birinci şubesinde Edir 
ne kalesinde çahşmış=ve ( Atatürk' ) 
ün anafatarlar zaferini kazandıtı za 

man erkanıharpJirini ifa · etmiştir. 
Bundan bqka büyük harpı~ ikinci 

ordu kurmay baıkanhQ-ında ve umumi 
karargah şübe müdürlüklerinde mü· 
him vaztfeler deruhte etmişti, 

Saym kumandan, milli cidalde 
vazife almak üıere Mudanya-ya gele
rek istiklal ordusuna iJtihak ile ve o 
zaman Yarbay olarak 23 cü ve 61 inci fır 

(Gerisi dördüncü sahifede ) 

Çukurova pamuk ihracatçılar birliği 

Merkez Adana olacak 

Finlandiya aslrerleri a.tış talimlerinde 

:ırakmadı. 
~ 1tıliler bu bölğede Rus alayları 
~c oltadar şiddetli ve ıni bir bü 
hpdılarki, Sovyetler riceta mec 

\ı ~aldılar korkunç souk lar hü· 
, tturrnektedir. Sovyct kumandan· 

lltunamayan kuvveı1eri ıicat cm 

sanmışlardır. halbuku vaıiyet hiçte böy 
le çıkmada. Ruı ricatı, vaziyeti bir fe 
lak.et denecek şekildedir. Sovyct or
dusu kaçarken mühim miktarda mal
zeme terk etmektedir. 

Bir Sovyet tayyaresinin dün Hcl 
ı;inki üstüne attığı onbeo bomba şeb 

Ayın 29 unda Adana Ticaret Oda-
sın da bir toplantı yapılacak 

Prımuk ihracatı ile uğraşmak ve 
faaliyet hududu lçel, Seyhan. Hatay 
vilayetleri olmak üzeke bir "Çukuro 
va pamuk,. ihracaatcılar birliğ"i kuru
lacatını evvelce yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre, icra ve
kilJeri heyeti bu birli~in statüsünü ka 

bul ve tastik etmiştir birliğin merke 
zide Adana olacaktır bu münasebetle 
29 kanunevvel cuma günü saat 15 de 
Adana ticaret odası salonunda bir top 
Jantı yapılacaktır bu içtimada idar& 
meclisi ve mürakabe heyeti seçilecek 
tir· 



Sahife : 2 

P'OLITIK MESELELER 

Amerika 
ve Japonya 

Y eni Avrupa harbine karşı 
bu kılanın haricindeki 
büyük devlctlelerin , 

yani Amerika ile jıponyanın 

alacakları kati vaziyetin ne olacatı 
büyük muammadır. Fakat bugün bu 
iki devlet Avrupadaki harpten zi
yade kendi aralarındaki münuebet 
ile meştul Lulunuyorlar: Nasıl ki 
rcç~o umumi hupte Amerika ile 
Japonya bir aafta beraberce çalış 

tıkları halde harbin sonunda botaz 
botaza gelmişlerdi. 

Avı upa büyük devletleri galip 
olsun mağlup olsun bitkin ve bu 
kıtflnm haricinde tekrar bir dövüı 

yapmaktan aciz bulunduklarından 

meydana boş bulan Japonya ile A
merikıdan her biri beşeriyetin ya. 
rısından fazlasını çevresine toplıyan 

Büyük okyanusta tefvvuk ve hiki· 
miyeti kendi eline geçirmek iste . 
mişti, Amerika ile Japonya ara. 
sındı zuhuru çaresiz görünen harbi 
1923 senesinde V a.şingtonda topla 
nan konferans bertaraf etmişti. Bu 
konteransta lngiltere on sekiz sene 

lik askeri müttefiği Japonyadan 
ayrılmağa ve aıırlarnanberi elinde 
bulundurduğu deniz hakimiyetini 
ve en büyük donanmaya sahip ol· 
mak imtiyazını feda etmcğe mecbur 

kalmıştı.Yalnız kalan Japonya Ame 
rikanın bahri tcftv\ukunu tanımak 

ve Amerikanın her brş zırhlısına 

karşı üç zırhlıdan fazla gemi bulun· 
durmak esasını kabule muztar kal 
mıştı. 

Lakin avrupa yrniden karışmağa. 

başlar başlamaz Japonya bu mua· 
hedeyi feshederek Amerikayı mü
savi ve hatta faik donanmaya sahip 
olmak serbestini temin etmişti. 

O günden itibaren Amerika i!e 
Japonyanın arası telcrar açılmıştı. 

Japonya Asyarıın karasından Man
çuriyi almakla kalmayıp şimali :çinı 
ve üç yüz elli milyon Çinlinin yaşa 
dığı Mavi nehir havzasının en bü 
yük va en mamur kısmını ve bun· 
lann üzerine de yüz milyon çinlinin 
yaşadığı cenubi çini merkezi Kanton 

(-Gerisi dördüncü sahifede ) 

M •• u 
Fransada her sene da~ıtılan Gon 

kur Femina Ronodo edebi mükafatla 
rı Fransız entelektüel hayatında sa· 
yılı tarihi:günler yaşanılmasına sebeb 
olur. 

Bu s~neki mükafatların dağ'ıtıl 
ması harbin başlangıcından itibaren 
ilk olduğn için biıyük bir ~l:ıka uyan 

Gonkur MUkAfatı 

1 
dırdı. 

Bu seneki Gonkur müküfatı 37 
inci defa verılmektedir. Mükafatı ala 
nın adı Reınon Pitjidir. Hüyük bir is· 
tikbal vodeden bu edip Fılip Etia 
müstear ismiyle tanınmıştır. 

Bu genç edip çok genç yaşta 

Türksözü 24 Kimmuevvel 993 

iç .haber u er 
Gec gelen postaların kutu 

laradağıtılması yasak 
Bugünlerde Toros sür.at kıtarı

nm ve diğer bazt . poatalaran ıeç 
Jelditi malumdur. NifCkim dünkü 
Türosta geç gelmiş ve bu yüzden 
postahanede posta lc:utulanna yıl 
naz gazeteler atılmıştır. Bi?:e kalırsa 

poşta ue zaman geıirse gelsin der· 
hal açılarak mektuplann da posta 

kutusuna atılma~ lizamdır. 

ikinci devre tik maçları 
bugün başlıyor 

ikinci devre futbol lik maçlarına 
buıün ötleden sonra ıehrimiz sta· 
dında başlanacaktır. 

ilk maç ldmanyurdu ile Toroı· 
spor arasında olacaktır. 

Ayni zamanda ikinci talcamlar 
da bir maç yapacaklardır. 

Adli tebligat kursu yarin 
faaliyetini bitirecek 

Şehrimiz P. T. T. idaresinde 
yirmi gündenberi devam etmekte o· 
lan adli teblit.at kursu, çahşmılarını 
yarın bitirecektir. Adli tebliğat için 
yapılmakta olan hazırlıklar son saf· 
haya gelmiştir. 

lraka çekilecek telg_raflar 

lraka gönderilectk telgrafların 

açık lisanla, Arapça, lngilizce veya 
Fransızca yazılması, Kod ve şifre 

kullanılmaması P. T. T. Umum Mü· 
dürlüğünden şehrimizdeki alakadar· 
lara bildirilmiştir. 

Mektepler on güntatil 

Şehrimizdeki Lise ve öğretmen 

okullarıyle ilk mektepler, Birinci Ki 
nunun 30 uncu cumartesi günü öğ 
leden sonra başlayıp. ikinci Kinu· 
nun 9 inci Pazartesi günü bitmek 
üzere on günlük bir sömestr tatili 
yapmalarını Maarif Vekaleti bir ti 
mim ile Maarif Müdürlüğüne bildir. 

miştir. 

Halkevimizde 
C Ün akşamki çay 

Aalkevimiz salonunda dün ak· 
t•m bir çay verilmiftir. Evin bu 
bu gençlik :toplantısanda Valimiz 
Fıilc Oıtün ve Komutanımıı Arif 
Tanyeri hazır bulunmuşlardır. 

Çay çok kalabalık olmuş ve 

samimi gtçmiıtir. 

ŞEHiRDE HAVA 
Dün şehrimizde gök yüzü bu

lıJtlu. bava rüzgirlı geçmiştir. 
En çok sıcalc 1 O derece idi. 

Sovyetler ricat ediyor 

- Birinci aahifeden artan-

onlara, eter, yuvalaunda mesud hür 
yaoamak isterler&e cephedeki yerlerin 

de ölmelerini 'e fakat gerı dônmemele 
rini tavsiye etmıştir. 

fsv.eçin il< inci gonüllü kafılesi 

Londra : 2'J (Radt·o) - ikinci hir 
lsveç gönullü kafilesi dün Stokholm 
dan finlandiynya hareket etmiştir. 

l..ondra : 23 (Radyo) - Bir Fin 

generah bir lgveç gazetecişine ver· 
diti beyanatla Sovyetlerin zehirli gaz 
kulladıklarını söylemiştir. 

~OV)el tebliğine göre 

Londra : 23 (Radyo) - Ncşredi· 
len Sovyet tcbli~ıne gorc. Patsanıo 
mıntıkcssında Sovyet kıtalan günde va 
sati olarak altı kilometre ilerlemişler 
dir. Diğer mıntıkalarda da :S,5 • 7 ki 
lometre gıtınişler fınlerden 18 zabıt 300 

nefer alınmıştır hır çok top ve tüfenk alın 
mıştır. Sovyet ordusu finle<ndiyayı bir 
anda almak imkanı olmadığını bili· 
yordu. 

Leningrad mıntıkası kumandanının 
a·dcdiıdiğ'i haberleri henüz resmen le 
yid edılmiş değ'ildir general iki gün 
ev\lel karemlinc çağırılmıştı. 

Roma : 23 (Radyo) - Bütün Ro 
ma gazeteleri fın ce;;hesinde rusların 
utradıtı hezimete dair sütunlar dolu 
su yazılar neşrediyor. Botnı körfezi
ne giden ruslar yolda 5000 ölü bırak 
mışlardır. 

Ceyhanda Orta okul 

Bu meselenin halli 
için içtima yapehyor 

Ceyhan : 23 (Hususi muhabiri' 
mizden) - Pazar günü kaymak_. 
mız Bekir Suphi Aktan ve M~aıif 
mtmuruınuz Nedim lnal'ın iştiraki1' 

bi
., 

Cumhuriyet lık okulunda çok mii , 
ve hayırlı bir toplantı yapalactl' 6 
memnuniyetle haber alınmbfsr. ) 

r Otr~ndijime göre, lcasabanıO 
tüccarın ve ha i vaktı yerinde oll" 
ları ve zenginleri bu toplantıya d9· 
vetlidir. Bu toplantıdan mak,.t, 

Ceyhanda bir Orta okul aç.t ..... 
huıusuuda gerek kararların aha_.. 
sı ve zenrinlerimizinde bu babd' 
eld~n gelen himmet ve U' addi ,-r· 
dımı esirkemiyerek seve seve yıl' 
damda bülunacaklan cihetle, bu te" •a 
şebbüıs mühitle sevin ve me..-· ili 

niyetle katşılanrruşdar. "' 
~r 

M•zaı Buhr•nı ? 

Cevhan : 23 (Hususi) - Sö1 ta 
lcndiği~e ıöre bugünlerde ~rb'f,, l>j 
da mazot buhnnı vardı Büyuk -~ dir 
çiler mazot bulamamaktan şakaJ"-

çidirler. 

-----~ 

İşci Sigortası 

Kurulma ve F aaliyetill1 

~·ransadan getirilecelı 
Mütehassıs bakacalı 

. j "" Ankara : 23 (Hususi) - lkti' >•n 
vekiletinın iş kımununa atfen ~ ~ 
catı işçi sigorta idaresi ve bu itti 
talara aid mevzu il üzerindeki h 
!ıklar ilerlemektedir. ~ 

Önümüzdeki ay içinde ~~ ~k 
dan içtimai sigarta itfeıinde ıb-J }.'' 
ile tanınmış bir mütehassıs ,.... ile 
mesine teşebbüs edilmiştir. ~ki 

Bilinditi gibi bundan al.ta •! \~r 
, vel lniçredeki beynelmilel lf ; ~ 

k a , a t ı a r I su sigort1. şubesi müdürü bel' ıı'-: '"' 
gelmiş ve memlrkıotimizde kll~ "t 
cak işci sigortaları hakkınd9 'ti "-ıd 

Raneda MUkAfett k k lk . k-letine 
R - d d bi -k·t b 1 at yapara tıs1'l ve a ono o e e mu a aıı u se 

ne 31_ y~şındaki ve J~n Malake müs rapor vermişti. ..~ ~~ 
tear ısmıyle yazan bır genç yazıcıya Franıadan getirilecek 11111.--~ 'da 

yazmaya başlamış isede 30 yaşına verilmiştir. Mükafatı kazanan eserin b d d . • kide k•a.v; .. 

GÜNÜN MEVZUU 

gelmezden tvvel ,yazdıklarını neşret· adı ( Yavay dilı ) dır. sıs ura a aımı şe 1 f 
mem:ştir . "Masum .. adlı ilk romanı Vaışovada doğan ve aslen sigortanın kurulmasına ve fal '-!,, 

~.ij 1931) senesinde n~şcdilmiştir Bu roman Lehli olan, fakat ftansada fransız te· nezaret edecektir. 
beası olarak yaşıyan edib, halen go· k••'" ~., dan sonra (Ayna), ( Beyaz \'e kızıl 
nüllü olarak harp etme~ üzere hdrp 

Rusya ) ile di~er bazı eserleri nc.şrc· 
cepheı.inde bulunuyor. 

dilmiştir. bu seneki mükafatı alan Bu zat mektepte hiç tahsil 
romanın adı ( Şımartılan çocuklar etmeden kendi kendıne okuyarak 
dır. kemale ermıştiı. 

( Yavay dilı ) romanı Cenubi 
Mükafatı kazanan bu edip ha· Afrikada bir Fransız rnadenınde çalı 

len askerdir. ve pariste sansür mü· şan muhtelıf mılletlere mensup işçılerin 

dürlüğünde hizmet t.tnıektecfü. hayatını tasvir etmektedir. 

Almanyada tren oa' ~~ 
Londra : 23 (Radyo) -' "''; \di 

gece Almanyada bir -~refl 611 't.,I ~ ~ 
olmuş 132 kişi ölmüştur. Ilı• 

. · ıod• \i Kuluktan ıstasyonu cıvar tı 

tur. ıJ ,,._ Gn 
iki istasyon mü fürÜ te~ \_'f 

mişti r. 
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AVRUPA MEKTUBU ·---- ... .-. . .-..--.• ,----!----------·------·---------------------, 
Almanyada zengin 
malları zabdediliyor 

1 DlUıny©ı h©ı(b)<@ırU~ırö 1 
L ~ 

ıl Meşhur Tısen'in emliiki- Garp cephesinde 1 

ni Hitler müsadere etti hava muharebeleri' 
Çin - Japon harbi 

Şanghay : 23 (Radyo) - Şansi 
nın doğu -:ivarında Çin kuvvetleri 
bazi mevzileri ele geçirmişlerdir. 
Çin kuvvetlerini~ hücumları şiddet · 
le devam etmektedir. 

Londra : K. Evvel . - ..... .. .. . ... .. . 
Son haftanın telgrafları lsviçreye 

iltica eden Friç Tiseo isminde zen
i· ~İrı bir Alman fabrikatörünün Al 

111 manyadaki bütün servetinirı Hitler 
J tarafından müsadere edildiğiııi ha~er 
,ıe Verdi. 
iOI Hitlerin verdiği bu karar epeyce 
t' ~hcmmiyetlidir. Hitlerin aynı gaye 

Üzerinde çalıştığı insanlara bile bü 
Yük bir kıymet vermediğini göste· 

11 rir. 
r Hitler Almanyada hususi şahıs · 

ların ve müessesel<-rin ~eniş servet 
~ Y;\pmasını istemiyor demektir. Çün-
11 kü Ti~en bir çok alman sanayiini 
ı· ~ahsınd.ı biriktirmiş ve devlet içeri 

Paıis : 23 {Radyo) : - Garp 
cephesinde müttefik hava kuvvetle· 
ri yüzden fazla uçuş yapmıştır. 

Yapılan muharebede iki İngiliz. 
bir Alman tayyaresi düşmüştür. 

Diğer bir hava muharebesinde 
de iki Alman tayyaresi düşürülmüş 
tür. 

Türkiyenin Polonya Elçisi 

Londra : 23 (Radyo) -· Tiirki· 
yenin Polonya Elçisi Kemal, Polon 
yanın F r:tnsariaki hükumet merkezi 
olan Ancel ştıhrine vasıl olmuştur . 

Bir geminin infilaki 

1 

! 

Dominyonlar mühim 
miktarda tayyare 

inşa edecek 

Londra : 23 (Radyo) - Do· 
minyonlar, ytni tip tayyarelerd e-n 
mühim miktarda inşa edecekler ve 
~ u tayyareleri yeti~tirilen yeni hava 
ordularına tahsis edeceklerdir. 

Yeni tayyareler saatte 650 kİ· 

lomctre sür' at yC\pacaktır. 

' sinde ikinci bir de\ Jet sayılacak ka Londra : 23 (Radyo) - 4400 
'' dar kuvvet bulmuş bir adamdı. tonluk Blasko adlı bir yük gemisi 

Sen nehrinin üstünde 
bir köprünün çöküşü 

( Hitler bu adamın servetini mü. . henüz anlaşılamayan bir sebeple in· 
e' •adere ederken Almanyadaki komü fılak etmiştir. 

Paris : 23 (Radyo) - Sen neh· 
ri üstündeki Noterdam köprüsü bir 
infilak neticesi çökmüştür. ıÜ daki 
kada köprünün üzerinden geçmekte 
olan bir çok kimseler nehre uç· 
muştur. Bunlardan bazıları kurtarıl · 
mış, 20 kişinin de ' oğulduğu zan
nedilmektedir. 

ıJ' ııistlerin emlaki hakkında 933 de lngiliz hava kurbanları 
l\eşredilm iş bir kararnamenin hüküm 
1crinden istifade etmiştir. sayısı 608 dir 

f Tisen ismi memleketimizde çok 
,,. 1arıınmış c>lmadığı için bu zata dair 
lı• b' 
. ft' ıtaz izahat vermek faydasız değil-
' dit t . 
e Tisen i~mi ilk defa Ruhr sahası 

llıcvzuubahis olurken işitilmiştir . Ruhr 
,.... p ransızlar tarafından işgal edildiği 

~ilkit memlekette başlıyan silahsız 
tııukavemetin başında bu adam bu 
bulunuyordu. Orada milli kahraman 
01arak tanındı, Nazi hareketinin baş 

ae 1llngıncmda Naıilere mühim miktar· 
~ ~il İane verdi ve tobladı. 1933 de 
' ~İlli Alman sanayiini Essen fabri -

alarında yeniden canlanlandırdı. Ti-
15J '~rı bu hareketleri yaparken Alman 
~,,. ~anın iktisat nazırı olmak ~ stediğini 
ıt'' ı' .gizlemiyordu. Fakat Hitler bu is · 
,pr' 'tı anlamamış göründü. 

Tis< n ümitsizliğe düşmekle be-
1~. ~bcr Naıilerc yardıma devam etti. 
ı5'1' n akat Hitlcr gün g(çtikçe Tistnden 
.,il' hşlanmamağa haşlıyordu O vakit 
·' lıcn Mulhaymdeki malikanesine 

( \ekildi. 
~ t ~ Rayştagdaki mevkii ve Prusya 
.,,a- 1 '"lct şi1rası azalığını ismen mu ha 
·ıi' •~a ediyordu. Fak at içtimalarda bu 
1'~;. ~1lluyordu . 1 ey'ülde to,)lan; n Rayş 
,t ., 'i' rneclisinde yal. ız bir tek boş 

tıı landalya vardı. Tisenin yeri. .. 
t Hitler bu gelmeyişi menfi bir 

~·§ ) ~ahürat saydı ve Tisene Alman· 
c'~e adan çıkmasını ih:ıas etti . 
retjll ~ 'fisen bilhassa Hitleıin Ruslarla 

,~laşrnasına kızmıştır. lnfıalini görüş-
~· ı~~ü gazetecilerden gizlt-ıniyor ve, 

~ll en, diyor, milyonlarımı Almanyaya, 
~~ ~Olşcvikliğin girmesi İÇİP feda et 
ı9~1 ~dirn ' "''" ~,ı'ş ~l l-tit!er, başladığı harrkette, yani 

,ıııı~ , .trıanyadan büyük sanayi sahiple· 
~ t• çıkarmakta d~vam edecek gibi 

e& ~:tünüyor. Birçok Alman zenginleri 
d Vaş ya\laŞ lsviçreye çekimt-kte
lt, 

Londra : 23 (Radyo) - Hava 
kumandanlığı, harp dolayısiyle lngi
liz hava kurbanlarına ait 15 inci 
listeyi neşretmiştir . • Bu listeye gorl" 
48 kurban daha vt-rilmiştir. 

Evvelce de 560 kurban veril
mişti. 

İngiliz Kralının kabulü -
Londra : 23 {Radyo) - lngiliz 
Kralı bugün Kanada seferi kuv 

vetleı i kumandam General Maknu 
tanı kabul etmiştir. 

Eski Polonya Cumhur
reisi çok hasta 

Londra : 2'.i (Radyo) - Kara· 
kovide bu'unan eski Po!o.'.lya Cum 
hurrcsi çok ağır hastadır. Dc..ktor 
!ar dün bir konsültasyon yapmış· · I 
!ardır . 

ŞUNDAN 

Mısıra gönderilen yeni 
Hind kıtalan 

Kahire : 23 (Radyo) Eski 
kuvvetlerle yer değiştirmek ~üzere 
Mısıra yeni Hind kıtaları gönderil 
miştir. Bu kıtalar yerlerine vasıl ol
muşlardır. 

Alman heyeti dün 
Bükreşten ayrıldı 

Bükrt-ş : 23 (Radyo) - Alman 
t caret heyeti doktor Klodiyus Bük
reşten Berline hareket etmişt;r. 

Ro:nanyada çıkan bir gazete 
Alman he yelinin, istediklerini tama · 
miyle elde edemeden Romanyadan 
gittiklerini }azmaktadır. 

BUNDAN 

Bir Amerikalı onbaşının marifeti 

Nevyoıktan fransızca Paıi ı; Soir gazetesine göre B~njamen Holand is 
minde bir onbaşı Jay mıntıkasında vaz fe ~örürken, o mıntık ada bulunan 
beş tane eski top mermisi nazarı dıkkal'ni celbe tmiş \ e her b iti 453 kil o 
gelen top mermilerinind ~ diye orada b\ltundukla tını u1un u1.un düşünm ii ş 

Pek zeki bir adam olmıyan Holaod onbaşı bu «-ski mermi: erin rnod e ı n 
Amerikan tuplaı ına hiç b ir fayda lemin eııniyecekle ini dbşündüğiind en esl\ i 
harplerden h atıra ol:trak saklanan bu mermileri sat nıağı daha muaf•k bulmuş 
ve bunlardan alacağı paıa iıe yeni bir mermi almak imka nı olm adığına tak· 

:dir etmesine ra ğ men hiç değilse bu p;ıra nın blit çeı- ini diizelteceğ'ini diışun e· 

rek deıhai bir demirci ile pa1arlığa giri şmiş tir, 

Demir ci ~70 dolar mulo.abilinde beş eski mermiye sa hip olmuş fakat 
bir müddt't so :ıra vaziyet meydanı cık tığında n hükumet işe müdahele ed e
' ek onbaşıyı yakalamış 'e meı mileri müsadere t-tıniş .. 

Mermilerin bir !?.nesi demirci t arafından eritildi~i için ancnk mermilerin 
dördiiı ü n fH <' cıt ı l ıı tl ~ 11 tıil olmuş .. 

Acı bir kayıp 

Orgeneral Yakup Şevki 
Sübaşı Öldü 

1stanl:ul : 23 (Hususi) - Yük· 
sek Askeri Şura azasından Orgene· 
ral Yakup Şevki Sübaşı'nın Çaoı lı. 
cadaki evinde evelki ~ün anjin dö
puatrin'den vefat ettiği büyük bir 
teessürle haber alınmıştır . 

Cenazesi dün evinde askeri me· 
rasimle ve bir top arabasiylc kal· 
dırıJarak Katacaahmet mezarlıtına 
götürülmüş ve ailesi kabristanına 
defnedilmiştir. Bu hazin · merasimde. 
birçok generaller askeri liseler ta
lebeleri ve aandosiylc birlikte ' bir 
kıla asker hazır bulunmuştur. 

Rornanyada mebus seçimi 

Bükrcş : 23 (Radya) - · Roman. 
yada mebus s~çiıni hazırlıklarına 
başlanmıştır. 

Himler Romadan ayrıldı 

Roma : 23 (Radyo) - Birkaç 
gündenberi burada bulunan Alman 
gestavo tt-şk ilatı şefi Himler, bugün 
Bt-rline hareket etmiştir. 

Çarpışan iki gemi 

Londra : 23 (Radyo) - Valan
tino adlı ltalyan vapu iyle çarpışarak 
batan Dromyu balıkçı gemisi tay
fası kurtarılmıştır. 

Doyçland Almanyaya 
döııdii 

Londra : 23 (Radyo) - D~yli 
Ekspres, Doyçland zırhlısının Al
manyaya avdet etliğini yaımakta· 
dır . 

Amerikan - Japon müna
seba tının tesviyesi 

Va~ington : 23 (Radyo) - ja. 
ponyanın Vaşington elçisi, japon -
Amerikan münasehatının düzeltil 
mt-si için Bay Hul ile gorüşmeğe 

mt-mur edilmiştir. 

Seksen bin tonluk gemiler 
inşası teklifi 

Vaşi ngton : 23 (Radyo) - Bir
lqik Amerika mümessiller mecli · 
sindt'n Nags 80,000 tonluk zırhlıla 
İnşa edilmesini tekiif etmiştir, 

bir mebus kafilesi 
zongulda~a gitti 

Ankara 23 ( hususi muhabCrimiz· 
dt"n ) - on bir kiş!fik bir mebus 
kafi1e ,i bu gün tetkikler için zongul 
d ak madt-n bölge~ İne hareket d· 

1 • 1 .J. 
mı~ eruır. 
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RADYO\ 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE. RADYO olFüZLYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her glln yal nııı: kısa dalga 31, 7 
111. 9-!I.'\;) kc/ s postamu:b neşredilmek
t.c olan Y a.banct clillerde l hberler 
~~uıtlcri aşağıda gönsterilmiştir. 

lr:rnca Srıat 1~,00 ve 18,4;; de 

Arapça ,, ı:~,ı:; ve 19,.liJ de 

Fransız<'A ,, H\..1;) ve 20, 15 de 

PAZAR - 24 I 12 I 939 
12.30 Program ve Memleket Sa· 

al Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 

berleri 
12.50 Türk Müzi~i : Seçilmiş E· 

seri er 
Ankara Radyosu Küme Ses ve 

Saz Heyeti. 
idare E.den: Mcsul Cemil. 
13.30/14.00 Müzik(Küçük Orkt:sra 

Şef : Necip Aşkın) 
1 - freire : Ay - Ay - Ay ( Se
renad) 
2 - Ganglberger : Küçük Toplnnlı 
3 - Bizet : Artezyen Suiti 
4 - Micheli : İspanyol Serenadı 
S - Franz. Lchar : Tarla kuşunun 
öttüğü yer 
6 - Tschaikovvs~ y· Romal's 

18.00 Program 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloji Haberleri 
18 25 Müzik ( Radyo Caz Orkes L· 

rası) 

19.00 Çocuk Saati 
19.30 Türk Müziii : l lalk Tür-

k iileri 
lnoholulu Sarı Recep tarafından. 
19 45 Türk Müıiğı 
Çalanlar : Rüşen Kam, Reşat E· 

ıt::r, Refık Fersan' Cevdet Kozan. 
1 - Okuvan : Necmi Rıza Ahıs 

kan 

1 - Nihavendi - Kebir Peşrevi 
2 - Arif Bey - Nihavent Şarkı 
(Şarap iç gülfe:nindc) 

3 - Rahmi Bey - Nihavent Şarkı : 
(Saçlanna bağlanalı) 
4 - Reşat Erer : Keman Taksimi. 
5 - ........ -Nihavent Şarkı: 
(Çözülme zülfüne ey -dilrüba) 

6 - Arif Bey - Nihavent Şarkı : 
(Söyle nedir baisi zarın gönül) 

7 - Nihavendi - Kebir Saz Sema· 
isi. 

2 - Okuyan : Mt>lek Tokgöz 

1 - Rahmi Bey - Hisarpuselik Şar
kı : (Bir nevcivansın) 
2 - Rahmi Bey - Hisarpuselik Şar• 
kı : (Dilde artık kalmadı) 

3 - Sel Pınar - Karcığar Şarkı : 
(Kalbimi ayağına atsam) 
4 - O-.mr\n Nihat - Kürdilihicazkar 
Şarkı : (Kaç yıl yuregim sızladı) . 

20.'JQ Konuşma : (Türk Tarihin-
den Sahifeler) 

20.45 Türk müziği (Fasıl Heyeti) 
21.30 Müzik: Cazband - (PJ.) 

22.00 Memleket Saat ayarı, ve 
Ajans Haberleri, 

22 .15 Ajans Spcr Servisi 

22.'.l.5 Müzik (Caıband - Pi.) 

23.'.lS - 23.30 Yannki Pragram, 

Kap:ınış. 

Türksözü 

Hayat ve sıhhat 

Kar ilinin iklimi 
F inlerin - bugünlerde kulla

nılan tabire göre - turani ol 
duklarını hiç bilemediğim bir 

zamanda, kırk şu kadar yıl oluyor, 
lsviçredeki Cenevre şehainde gör· 
düğüm Finlandiyalı b\r genç kız, yel 
pazesinin üurine, · tabii o vakitki 
harflerimizle, türkçe bir şair yazma 
mı ister kt n Finlerin bizimle ayni 
ırktan olduklarını temin etmiş oldu 
ğundan bunun doğru olduğunu o 
vakitten beri tam kanaatim vardır . 
Onun için yeni muharebe habeı ]eri 
arasında sık sık geçen Kareli diyarı • 
nın da aslı Kar ili olduğunu kuvvet· 
le zannediyorum . Zaten ajan:J tel
grafları orada geçen muharebeleri 
haber verirken çokça kar yağdığını 
da bildirdiğinden zihnime gelen bu 
tahmin, her gün radyo dinledıkçe 

biraz daha kuvvetleniyor. 
Bu diyarın asıl adı nasıl olursa 

olsun, bazıları orasını bu mevsimde 
pek soğuk olduğu farzederek orada 
muharebe etmek için kış mevsimi· 
nin seçilmesini pek ihtiyatsız bulu· 
yorlar. 

Vakaa bu mevsimde o diyarın 

geceleri pek uzun, daha doğrusu 

giindüzleri hiç olmakla beraber 
Kar lli. daha cenubunda buluuDn 
yerlere nisbetle daha ar; soğuktur. 

Herkes bilir ki kış mevsiminde kar 
yağdığı günler en soğuk zamanlar 
d,ğıldir, Benim tahminimi kabul et· 
meseniz bile, ajansın orada kar 
yağdığını bildiren haberlerine şüp 
hesiz inanırsınız, 

Bunun da bir tesadüf olduğu ha 
tırımıza ıelirse oradaki eski hava 
raporları Kar f linin daha cenupta 
yerlere nisbetle kışın daha az so 
tuk olduğunu gösterirler. O rap<>r
l;ıra göre Rusya isteplcrindtn Şi 
male doğru gidilip de Baltık deni
zine yaklaşıldıkça kışın soğuklar 
azalır, Riga kışın Moskova'dan da
ha az soğuk oldutu gibi Petrograd 
şehrinde bile - buras.ı denizden bi · 
raz i _eriye çekilmiş olduğundan -
kış mevsımı Helsinkidekinden 
hem daha uzun, hem daha şiddetli 
olur. 

Şu kac..lar ki, deniz kenularının 
daima daha az soğuk olmasından 
dolayı, Karelı'nin de cemıptaki yer
lerden daha az soğulc olmasını Bal· 
tık denizine atfetmek doğru ola· 
maz. Bu denizdeki suların, Gof · 
Stri'min ılık sularile ısınan Okan 
denizindeki sularla münasebeti pek 
:ız olduktan başka İsveç dağlarından 
gelen erimiş kar sularından dolayı 
Baltık denizi daima soğuktur. 

Bununla beraber bu denizin ke· 
narlarında soğuk içerlerden daha 
azdır. Ey!Ulde bile moskova pek 
soğuk olduğu halde Helsinki, de 
Rigada, hatta Stokholm'da hararet 
bir kaç derece daha yüksektir. 

Buna sebep, Okan dtnizindC'n 
su alamıyan Baltık denizinin buna 
karşılık oradan hava almasıdır. O 
kan denizinden ıden hava Bıltık 

----Y A Z A N ---·ı 
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denizinin su 1arını ısıtamazsa da . 
kenardaki bölgeleri biraz ısıtır. O 
nun için kar ilinin iklimi Holanda' 
nın iklimine haylıca yakındır. 

Fakat l3a1tık denizi kenarı kış 
mevsiminde bu ılık hava ancak fstok 
holm dan geçen aTZ derecesine 

kadardır. oradarı yukarısı lsveç'te 
olsun, Finlandiya' da olsun, Siber· 
ya' dan hava aldığı için kışın ora· 
laırda harcı et sıfınn altında kırk de· 
receye iner. 

Görülüyorki bir diyarın; iklimi 
bulunduğu arz derecesinden, yük. 
sekliğinden, deniz kenarından ziyade 
oraya gelen havaya göre değışir . 
Rusya'nın isteplerinden 1'ava alan 
lstanbu\'un bir yıllık vasati harere
ti ta şimalde Kopenhag hararetine 
muadildir. İ<Jtanbu\'ua daha cenupta 
bulunan Anadolu yaylasında, şark 
tarafından açık olmasından dolayı, 
Asya'nın ortasından hava aldıtı 
için kışın daha so~uk olur. 

O. A. 

amerika ve • Japonya 

- ikinci sayfadan artan -
ile beraberaişgal ederek Büyük ok
yanusu'l garp tarafına ha~im olmak 
la Amerikanın ·:büsbütün ademi 
mtmnuniyctini celbetmişti. 

Maahaza Amerika uzak şarkta 

Sovyet Rusyası ite Joponyanın ara · 
sanda rekabet ve husumetin devamı ile 

J aponyanın büsbütün serbest kal mı 
yacağım düşünerek teselli buluyor
du. Japonyaoın rusya ila anlaşması 
ihtimal ve imkanı zuhur edince A. 
merikamn sabrı tükenmiş ve atuz 
küsur senedenberi devam eden ve 
şüphesiz japonyaya daima büyüle 

istifadeler temin eden Amerikan 
Japon ticaret muahedeninın feshini 
ilan etmiştir. 

Gelecek ay müddeti münkazi 
olacak bu muahedenin tecdidi için 
Amerikanın mühim bir şart . koştu
ğunu amerika ayanından Vadenberi 

japonya gaıı-tecilerine verdiği müla 
katta şu suretle haber vermiştir: ja· 
poya ile rusya arasında bir ittifak 
aktolunduğu gün .ıımerika japonya 
ya her türlü ihracatı mrnedecektir. 

Hülasa avrupa harbi devam 
ederken birde büyük okyanus haki· 

miyeti davası çıkmıştır. 

Alman - İsveç 
konuşması 

Londra : 28 (Radyo) - Alman. 
lsveç müzakereleri neticelenmiştir. 
iki memleket arasındaki mübadele 

muahedesinin temdidi kararlıştırıl 

mıştır. 
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Uruguay Berliniıı 
protestosu11 u 

reddetti 
Montevideo: 23 (Radyo) - inli· 

har eden Graf fon şpe zırhlısına uru· 
guray hükümetinin vcrdi2'i 72 ıaat 
lik tamir müddetinin gayri ıci, 
fi bulunduğundan bahiıı;le Uruguay tııı 
kümetine Almany~ tarafman gönderi· 
len protestoyu, Montevidao hükümeti 
redeetmiştir 

İzzettin Çalışlar tekaÜt" 
lüğünü istedi 

( Birinci sahifeden aıtan ) 
kaların k umandanlıklarrnı ifa etrııiş 
ve 61 inci fırka ile İnönü ve KütahY' 
muharebe;erindc ıırösterdiği büyii~ 
kahramanlık ve muvaffakiyetleri üıe· 
rine Albaylığa terfi eylemiştir 

ikinci lnönü muharebesini miite 
akip, Türk ordusu teşkil!tını tama~ 
lıyor. Ve bütün manasile taaızuv r.d• 
yordu. izzettin Çalışlar, Albay oJara~ .. 
o sırada teşekkül eden ve kolord~ 
mahiyetinde bulunan gruplardan bir• 
otan " Birinci Grup KumandanlıJıfl• 
tayin ediidi: 28 • 4 . 1921 . 

amiral Darlan pariste 
Paris 23 ( radyo ) - Amir•1 

Darlan dün Iran.saya dönmüştür, 

lsveçin zararları 
·ı Londra 23 ( radyo ) - deJ1l 

harbi şimdiye kadar lsveçe 34 aoo 
tonluk 18 vapura malolmuttur. 

Balıkçı gemilerinin Al111 911 

taarruzundan korunınas• 

Londra: 23 ( Radyo) - fnıil: 
tere, balıkcı gemilerini Alman t•Y 
yare taaarru1.larından koruıtı•~ 
için bazı tedbirler almaktadır · 

Bu tedbirlerin mahiyeti heııu' 
ifşa ediJmektcdir. 

Almanya üç rnıntakad•, 
askeri hazulıklar yapıt01 

Londra : 23 (Radyo) - Alf11~ 
ya Slovakyada, MoravyacJa, polol'. 
yada mühim askeri huırlıklır y•~ 
yor. Buralarda daimi birer ordu 
lunduıulacaktır. 

Akder izde fırtınalar 
,,.~· 

Ankara : 23 [ Hususi ] - .. ~jjtl' 
denizde şiddetli bir fırtına hu 
sürmektedir. kLI~ 

Denizde bazı .kazaların vu 
haber veriliyor. •• ~ 
Türkişe Post müdur. 
mahkemeye verild• . 

fst•o 
lstanbul : 23 (Hususi) - ~j( 

bul'da Tan a-azetesinde çıkad,~i 
makale vesilesiyle Pravdı adırı 1~r~ 
Sovyet gazetesinde yazılan ve,~,. 
gazetderi aleyhinde olan bu ıtı, .;e 
le, Türçeye çevrilmiş, basılıll;,ıere 
birer sureti gazetelerle bazı Y pıl•~ 
gönderilmişti. Bu hususta ~~eııİ~ 
tahkikat neticesinde bu ter~U şı1111'! 
Türkişe Post'ta basıldığı "" ;,ıı b1' 

ve müddeiumumilik tarefıo ce•' 
rye e dosya hazırlanarak, As 1 rur~if 

mabkcmes:ne yollanmıştlr· ı.ılı'~ç 
Post müdürü Bay Muıaffer rı> 
mc altını alınmıftır. 
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ASRi Si NEMADA 
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iki büyük film birden 

Arslanların - Fillerin - Maymunların - Hayvanatı vahşiyenin Arkadaşı , binbir macera kahramanı 

Sözlü ) 

·intikamı 
( Türkçe 

Tarzanın 1 

Sergüzest ve macera filimlerini n büyük kahramanı Harni Pi'lın en büyük heyecan filınİ 

UÇURUM 
Bu iki tükçe sözlü film .. 

gun ~ gilndüz iki otuzda 

. 
1 

,~ 

e 

1 - Bir Kavuk Devrildi ..._ ________________________________________ __ 

...... Bölge Şampİ,Yonu Seyhan Spor Menfaat.na 

Alsaray Sinemasında 
Bugün Gündüz ve Gece, 

Ofmak üzere Büyük Sinema Müsameresi 

Bu Mustesn.a Sinema Musamt'rcsi için intihap edilen Fevkalade Film 

JOAN GRAYFORD 
VILLiAM POYEL ve ROBERT MONTGOMERY 

Tarafından Şahan e ve nefi s Bir Tan dA Yar ablan Aşk ve ihtiras Filıııi 

Kadın Talihi -Seyircileri başından sonuna kadar c.eı.b ve teshir edecek bir şaheser 

BugUn 2.30 da iki fllm - Kadm Tatlhl ve Rln Tin Tin 

Dlt<KAT : Biletler evvf'lden satılmaktadır. Yer bulabilmek için 
Erken Gelinmesı Rica Olunur . 

TAN Sinemasında 
Bugün 2.30 Matinesinden itibaren 

Senenin Müthiş Macerala rla Dolu Harikalar Fı lmi 

Bin bir Tehlikeler Adası 
....., ı 30 Kısımlık Seryal Filmi Başlıyor 1 
Milli Mensucat Fabrikası 

Direktörlüğünden 

Fabrikamıza yapılacak olan 7335 . 
l) liralık lagım mecraları için yapı' 
'~il teklifler muvafık görülmediğin· 
'den işbu işe ait ihalenin 2 1 ·940 
tarihine rastlayan sah günü saat 
16 da yapılacağım ilan ederiz. 

11278 

'-----------------·-------

Adana Halkevi 

Başkanlığından . 
27 12·939 tarihinde yapılacak 

( ATA TÜRK ) koşusuna iştirak 
edecek koşucuların 26 12·939 akşa 

mma kadar halkevi bürosuna kayit
lcri lazımdır. 
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Senenin en nezih, en 

~ Seyhan Vilayetinden 
kibar, en mükellef 

balosu 
~ 

,r 
Evvelce ilan edilmiş olan vilayet 

illı~ktubi kalemindeki açık memuri · 
~'tc taliplerden yalnız ~ li se meznnu 

e '!')]arılar arasında 26 12 939 salı gu 

~r l\ij ehliyet imtihanı yapılaceıktır. 
Müracaat etmiş olanların o ğün 

ektup;ulug ı gdm !leri il Jn o u ı ır 

Adananııı Kurtuluş t'ayramında 

verilecek olan 

Büyük Kızılay balosu 
dur. 

l UGU ~0-2t · 22 24 2ü-2S 

2 T arzanın intikamı 

Adana Vakıflar Müdürlüğünden : 

(K•pah zarf usulite Kasap ve sebze hali inşaat eksittme ilant( Ek 
siltmeye konulan iş: 

1 - 16" 12/ 939 dan itibaren bir ay müddetle eksiltmeye konul.n 
Adanada t<ale kapusu mev"iindelvakıf arsa üı~rine projesine göre ·ka· 
sap ve sebze hali inşaaiıdır. 

2=- Bu inşaata maa müştemilat götürü olarak toptan ~ksiltmeye 
konulmuştur. 

3 - Keşif Bedel ( 22542 ) liradır • 
4 - Bu inşaata ait fenni evrak şunlar<Lr. 

A - Fenni şartname 
B - Mukavele projesi ve projeye bağlı vahidi fiat cetveli 
C - EkstJtme şartnamesi 
D - Poreje 

5 - Yukarıda yazılı evrak Ankara.da Vakıflar Umum Müdürlüğü 
inşaat Müdürlüğüüden fstanbulda İstanbul Vakıflar Baş'llüdürlüğünden 
Adanada Vakıflar müdürlüğünden bir lira üç kuruş mukabilinde alına
bilir • 

6 - Eksiltme 15/ 11 940 tarihine raslaya Pazartesi günü saat (14) 
de Adana Vakıflar Müdiıirlüğü binasmda toklanacak komisyonda yapıla· 
cakhr • . 

7 - Eksiltmeye gireceklerin ( 1690 ) lira ( 65 ) kuruş teminat 
vermeleri ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olunanları şarttır. 

A - 1939 yıCına ait ticaret odası vesikası 

B - ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Adanada Vakıflar 
Mimanndan Ankarada Vakıflar Umum Mudürlüğü inşaat müdürlüğünden 
fstanbulda Vakıflar Daşmimarlığmdan ve diğer vilayetlerde Nafia Mü. 
dürlüklerind~n alınmış en az (15000) liralık tek bir bina inşaatını muvaf. 
fakiyetle yapmış bulunduğıJnu bildiren inşaat müteahhitliği vesikası 

8 l Eksiltmeye gireceklerin bizat yüksek Mimar veya Mühen· 
dis olmaları veya bunlardan birile müştereken teklif yapup mukaveleyi 
birlikte imza etmeler şarttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfın ihzarında ve teklif 
mektupların yazılmasında ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönde. 
rilmesinde ( 2490 ) numarala kanunun 32, 33, 34 ncü maddelerine haıfi. 
yen riayet etmeleri lazımdır • 

11280 24 - 28 - 2 - 7 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergiin muayenehanesinde hastc.ı tarını kabule 
başlamıştır. 
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TÜRK.SÖZÜ 

GAZETECILiK-MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

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

vizitler, haritalar , planlar, mak· 
bu'dar , her boyfia defterler, 

Renkli afişler 

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

• 

• 

Türksözü 
Gilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanı':ı Türksözü 
Öldhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cikl, bölgede ancak: Türk· 
sözünün sanatkar mücellidinin 
elinden çıkabilir . 

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

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamıştır. 
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T. iŞ BANKASl' 0ın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramive planı 

fVIÜKAF#.T 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eyliil, 
l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • S.000 • 

!!!' 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

CINst En ,iU j f n çok Satılan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
l\Oza 00 = 9.so 
Ma. parlafl • -00 -41 
Ma. temizi • 00 -42 

-Koza parlağı 45 , _ -
47 -Kapı malı i 

-Kievhmd -ocf 50 ·-
Klevtand ( Y .M. ) . 

. YAPAGl 
Beyaıı 
~lyalı 1 

ÇICIT 

1 
1 

1 

1 

Yedi •Yemlik. 
f ' •Tohumluk. 3,62 • ~ 

--- . 
HUBUBAT < -Butday Kıbn.s 1 1 

-· - Yedi 

1 
• -
• Men tacı - ~ 

Arpa ' 3.30 -
Fasulya 

. 

Yulaf 
Delice ~ 

Kut yemi ~' 

Keten tobunm 
Mercimek ' ... 
-.;n.,....... rlS ,, tS.70 r .-

UN ...... 

Dört yılda Salih 
üç • • 1 

.!:ı .ı:ı 
Dört yıldız Dotruluk ,.Q aı 

~~ üç • • 
$2 1 Simit .. 

Dört yıldız Cumhuriyet :ı 
C"4 ~ üç " ., 

" 
Simit ,, --

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
23 I 12 I 1938 iş Baukasandan almnuştar. 

PeM s-ıu. --Hazır 

~ti 
Llru ,_ 

, __ 
Rayi~mark 

Vadeli 1. 8 38 -2-'~ Frank (Fransız ~ 
Vadeli m 8 58 S'"' 1-iJ Sterlin ( infiliz ~ 
Hind hazır 7 96 Dolar ( Amerika ) !30 

ı-§6 

Nevyork ıo l ss Frank ( İsviçre ) 00 iif 
~ 

\t 

d 

'1 
~ 
) t 

/ ·~ 
-------------------------------~ ~ - Yazıhanesi inan 

Y enidcn açbğımı:ı istiklal Okulu karŞtsında [ 82 J num~rala inan y•~: 
hanesinde " Tüccari hesaplara bakıhr ve defter tutulur. Nufuı, Tapu, ,. 
na Ferağ Belediye işleri için her nevi istidalar yazıhr. Ankarada Vek•· 

' • M hk · T · ·ı ~ d · d k' i•le' letler - Devlet Şu tası ~ a eme:' emyız .. ı e r~smı eva1r e .. ı ."le· 
sür'atle takibedilir. Son sıstem makmalarla mucehhez matbaada tab !' .,_ 
rine zirai ilat, radyo, bisiklet ve bütün makina ve yedekleri radyo. tadl~t 

(eri ve memleketimizin yapı işlerini ~ kullamlcnası fenC::'! mtJvafık lciredl 1 
( tuğlalardan ) istenilen yere kadar göndermeğe delalet eder. ( Y ~-

1 1 Sü. ' · tıııOI• ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazı an parasız yazı ır. r at ın 

emniyet yazıhanemizin prensibidir. 
c . 

"i 
1 

8 • .soo • 4.000 • 
16 • 350 • 4.000 • !..---------------·------------------~/ 60 • 100 • 6.000 • 65 • 50 • 4.750 • 251 • 2S 6.250 • • 

435 32.000 

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

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

Umumi nctriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türk sözü matb•.., 


