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' . A Sovyet ricatı feci >"__..., 

şekilde devam ediyor 
~ Milli Şefimiz 
) iKiNCi SE t AHA TL ARI DO · 

LAYISIYLE DON CIECE 
AN.<A•'<ADAM 

Berlin, Moskovanın yardım talebini 
sureti katiyeele reddetti 

Hareket ettiler 
Ankara : 25 ( Huaual 

muhablrlmizdan ) - Mlll 
Şefimiz lemet lnll"D bu 
•k••m •••I 22,30 d• Ell· 
zıg, Dly•rba"ır, Tunc•ll 
balgeıerini zfr•r•t lçtn 

Avrupa güreş 
meydanında 

.Aavusturya gibi, Çekoslo
\fakya gibi korkudan pes 
diyecek pehliva kalmadı 

B 
NEVZAD 8UVEN 

t1Jl!• SoTyet · Fiala.ndiya 
1.arbini• yirmi yedinci 
.U•U .. 

H•"P ltaşl~ılt -zamaa , Kızılordtı· 
-ll• şimdi_ro kad•r kulakları doldun.• 
~İriyle elacak, Fiıtlaadiy•••• l;u 

( e-zici loj J aJtnuia ~a•i beş, OR 

C\le dayuabtlecej"İ kauati Tudı . 
~•y•aıa, Finlaıuiiyaya karşı olan 
~l'İJı sempatisi Ye acısı bu ıtokmü 

~et-•e~i•e ••nİ ol:a•a•ışh. Fakat 
llctıa cörOJ•oru:.: ki, dU•ya hlk•ıi•de 

\ld••nllş6u·. Tek tek birer kallra•a• 
'ldlljuna artık şU~he baluamıı.ran F~. 
~al:.crleri0 uıari Uçe karşı bir aisbc-

.Yle çupıfar&k ~·lılrd .udaf aasnıda 
~tai bir •ucİze ,öste.rmi~lertİİ•. 
'ti Son ıelen haberler, K131l•l'dn 
• il ~iç de ıurnr nrccelc bir ,ekil.de 
tfildir. Bu babcrlere rıaıııaran S...-

~tf; lut'aları lto21gon halinde ric"ate 
\ t•a• ediyer Te bu yak f edaUrltklar 
"itdeli olarak ele geçirdikleri mcntle• 
~. foprakları birer birer terkcd~yoı .. 

1 Bu haberlerde ylızdc dli mUba
\t• payı da ayırsak neticenin yioe 
•tılordu için blıll3·Uk. bir 111uvaffaki · 

~ttıizlik elarak hesaplanması lazım
t Çunki, Finlıındi,yaya karşı yapı· 
't Cıık hareketi askeri bir tene.zzUh 
ı,,.t .Yabut 'lulla içinde _Y'1pılacak lıir 

1~11cV'radan daba gUç bulmayan Kı· 
il ~dunun, şimdiy~ kadar F'inlandi_ya· 
~ •ştan başa istila edememesi, bile 
~ 'disi için bir muvaffakiyd-ıizliktir. 
trcde k.nldı ki, bir aYuÇ Fiıı ordu· 

~ llun luuşısında ric'ate mecbur olma· 
0 nnn içia mudhis bir a11.nHaki· 

t~Sİzlilc. sa nl•asıa.: 
~ır Bı-lki Sov,yet ordusu daha 111Usait 
~t :Caınanda daha mUc;ıait şartlar için· 
ıq .Yapaca~ı bir harekette Fi.ıı oı·du· 

t~j ~ar~ı ıalebe ~aosını kaybetmiş 
-~dır. Fakat şuruını da unutma· 
~ lazımdır ki, e~er hariçte• kifi 
ı111 Şckilde yarQım !;Örecek olursa, 
" andiyada mukaver:ı:ıet kabili,·etiııi 
·~· ~ \~ 1 derecede artıracak ve geçecek: 

1 
lln içinde mudaf aasını daha h·i ha-
llıtıo.kf ır~atını bulacaktır. . 

\t Ne olursa olsun, Fin ordusunun 
\~~ mudafaasında ~ö:.terdi!i bu 

1 
4tnanlık ve kazandığı mı.lvaffaki· 

1 bizt: ve butun dunya_ya mUkem
bir ders olm u~tıır : 
l!.vvela, bir ke.rc dalta anl:aşılmış· 

~--

Londra : 25 (Radyo) 

- Sovy et - Fin )uu bi 

hakkıod.. HeJsinkiden 
abpan haber)•re •öre, 
dün Fınlandiyarun bazı 

şehirlerinde bava tcılalike~i 
işare:i \•erilmiş ve iki Sov 

yet tayyaresi diitiirül • 
m\1ştur. Bazı Fıa şehirl

erine kuş• tertibedilen 
ve 350 Sovytt layyarui 
ile )apılaıı la~rruılarda 

16 kjşi ölınüş, .. 6 kişi 

yam~lanmı.şltr. Finlandiya 

tayyareleri de Sovyet 
yürüyüş kt1llariyle uıı.lıc· 1 

me depolannı boısıbardı 

man etmışlerdir • 

Hava mnharebesinde 

11! Sovyet tay .<ar esi 

düşürulmiıştür. 

An~eradan ayrılmıflardır. 

Gece elmaeına raımen 
) aziz Şet Ankara garında l 
ı 

veklller, mellu•l•r ve hal
kın sıcak tezahuratı içinde 
te,yl edllmlflerdlr. 

Papa - Ruzvelt 
sulh teşebbüsleri 

Roma : 25 (Radyo) - Amerika 
cumh:ırreisi Bay Ruzveltin Papa nez 
dine daimi bir mümessil gönderme
si Paristc ve burada çok iyi karşı· 
lanmı~hr. 

S•tıyl't ft1)'\'tlrf'lui trıro.frndwı lıomber
dınuw cdılr.ıı l/f'/.~11ılode.1J bır ;ı·ürünü.ş 

lsvt-ç ııautolerinh1 
Fiolanı1ıyadaki muhi:lbir
leri,maneviyatlan tokbo· 
( Gcrısi altıncı sahifcd~ ) 

Papa. nö•I münasebetilc cihan
daki bütün miflctlere hit•p eden bir 
rnr.sajıod11 sulh gayele1indcn bahset 

miş ve bu yolda Amerika cı1mhurre 
İ!Iİ~ıin gösterdiği çalışmaya teşekkür 
etmiştir. 

( u: iti. harpte ~ ~·alıu:ı: say• tıstualB· 

~·· ae de Tası ta bolJuj• 111uvaff aki · 
."et içio k.ifi •Qstırla" dellldir. Bu· 
larla •ıı•;u• elarak bir de •&n•Yi 
tcda.i:ıat lstunlllğn ~arttır, 

N~ içia dötuıtupno, ne için il· 
••le aecbıır oldu .. ou bilen. bir- ordu 
ile, eto•at gibi id•re edilen, f cdakAr· 
htanm hedefini anlanıa;'.fan TC yahut 
~nim,cmeyen iuanlardao atırck.kep 

bir ordu araııında buyak fark: •udır. 
Sonra; F;nfüer bııtlln donya.~a 

bit- de şunu (Ö!'trrmi,lcrdir \ı.i; hir 
millet ne kadar kuçulı. olurs-a ols11a 
istik.lal •e topratını;mudafaaya karar 
Yerdiii zaman kola.", kolay yutnlur 
bir lok•a <>!maktan çıkıyor Ye mite· 

caYİz için çok ilanlı fedakil'hklara 
aıalola.,er. 

Bu parlak Ye ka11lı Fia del'iiedcn 
sonra, kuçuk kom~uları '9zeriade cm · 
peryalist araolar ltesle~ea •İll~tleria 

biı h a.,li tereddüde dı.t~eceli arnı."k

k.aktır. 
Bu milletler artık, terörle, hladitle 

topark fethetmek aaınaı:uaıa ııuGjini 

anlaması laaımdır. Dtıoya sVret aey

da.111d:ı korku kartı~ıaıda pH di.1ecı le 
AY•stur,,•a ıibi, ÇeluaalaYak7a cibi 
pehfinn lı:.almamı,tır. Çatacakları 

pehlivan ne kadar clluHİ• ol•r•a ol· 
s· .. ölesi ye gUreıec:ek, lı:eadi ••ğH:tp 
olurH ha~muun da •utlaka bir tara· 
fım gire~ nıe7danıaıa Yzerinde hıra· 

lı:acakiıl'. 

R11s - l~iıı döJUtUnU• A ..-rupada 
lta,lamıı olaıı bllyUk laarp tıserindeki 

t.:!!İri gcai~ olacaktır. Bilhasıa bu ba· 
lcımdaa neticeyi be1tle111eaia, Yt: bu 
•diceoio anu ettiğimiz ,ekil de tecc 1 · 
lisiııi dilememi• lhımdır. 

NEVZAD 80YEN 

Oral - Fon 
rını bizzat 

- Spenin intiha 
Bitler emretmiş 

Amiral Raeder buna 
şiddetle muarızmış 

Hitler Graf -Fon - Spenin 
intikamını alacakmış .. 

Cm/ F'on· S11ı•ııi:ı lilııleri içirı lfonıeridcoda yapıları m-.!ra.sim 

( Yazısı UçUncUde ) 
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AMERiKA MEKTUBU - - ... _, 
Iatlı söz Ü r O 

I' 
1 J+' 

T atlı söz yılanı dcliginden çıka '----·----------------------·----------------------!' rır derler . Bağırmadan, sü 
• - kunetle söylenecek sözlerin 

~ha iyi tesir edeceğine hiç şüphe 
yok. Fakat bugün alimler bunu Ru · 
ruyat bakımından değilde, fiziyoloji 

Şehrin ıçme suyu 
bakımından tekrar ortaya bir baki-
' ~at gibi koyuyorlar. Bakın, Ameri-
i:an alimlerinin .. yeni,. k~şfi şu: 

t insanların kulağı her şeyi işit
ez-ıt:.ıeıe bazı erkekler vardır ki, 

acljiaf.ifini hemen hemen hiç duy
~atbM Daha doğrusu. duyarlar da 
anl'"'12la,,'-ne sÖyFcliklen hatırla 

Geri kalan inşaat hesapları 
imar heyetinden henüz çıkmadı 

ındt~-U:afdla~. 
:fl'Crı~liJ~ri geliyor ? 

~~l.baf•ffldfda da - tabii er· 

~cl{;f ii'~ile,,~~rkeklerde değil 
kacftqiAr ıı:,4W\9Jty: i 

L~!!tı.,~r'l!f~esinden daha 
. . ."11).J., • h.lnu b k 

...,~et-~. ağım en 
kadınm sesi her zamankinden bir
kaJ) S~~Jjv;<J-ialbuki~ek ka· 
dı1', ~'r~-Mfcl k~aff,.uayyen 

lj51~tfrruW>diMf~~r dl~as-
tır, on~~n a~~ taz~Ji~tizaz eaen 
6~$,§(~Alamf.l tb~>') lııls~şiy~S{ er. 

Şehrimiz içme suyu tesisah inşa 
atının, belediye ile mütahhit arasın
da çıkan ihtilaf ve l u işin adliyeye 
intikali dolayisiyle yarıda kaldığına ve 1 

bilahare geri kalan inşaatm belediye 
ce devam edilmesine karar verildi
ğini evvelce yazmıştık. 

Aldığımız malumata göre, bele 
diye, geri kalan inşaata ait hesapla 
rı dahiliye vekaleti imar heyetine 
göndermiştir. Fakat bu hesabatm tet 
kiki henüz bitmediğinden inşaat iha 
le edilememekte ve bu suretle tesi
satın ikmali gecikmektedir. Bu işin ta 
cili için teşebbüşlerde bulünuf ması 
pek gereklidir sanırız. 

s~~~~i: o~c!~lH'dfua M~t a'ldU'ı 
-'itni,ttr~Jcln~~#.-;,~k lJ~ıilb " 
t\Mi;I e~r\J~f$S\ce§uı lta!ş,ı ~~aJa 1 

Vali muavini gitti 

dan daha fazla ziyade sağı~ı~ltfnd :tbtti"' Vali muavini Bay Kudret Kan· 

Yeni Darülaceze 
binası inşaatı 

Zenginlerimizin yardımları 

esa; itihariy'e gayri sıhhi bir va 
ziyette bulunan darülaceze binasının 
modern bir şekilde inşası kararlaş · 
tırı)mıştır. bu binanın inşası için şer 
rimizin hayır perver zenginleri yar
dımda bulımmaktadırlar. Yeni bina 
tütün fabrikası şimalinde bulunan be 
lediyeye ait arsa üzerinde kurulacak 

tır. Kurulacak olan bu bina 60 yataklı 
olacaktır belediye bu bina~a ait pro 
jeleri hazırlatmaktadır. 

Bay Şeref Gökmen 

Şehirde otobüs 
işletme meselesi 

Geniş bir saha üzeıinde kurul· 
muş olan Adanada, muntazam oto
büs servisleri tesis etmek uzun zamaD 
danberi tetkik edilmekte olan bir 
mesele idi. Belediye, nihayet bu iş1 

haHetmeğe karar vermiştir haber •' 
dığımıza göre, şehir meclisinin ~
bat lop?antısında bu mesele haklclf' 
da kati bir karar verilecek ve der 
hal harekete geçilecektir. 

Pazar günkü maç 

Pazar günü şchrimir stadmda y• 
pılan Jik maçlarının birincisi, İdmırı 
yurdu • Toros arasında olmuştur. fJtı 
maç 1 O f dmanyurdu lehine netice· 
lenmiştir. 

Pamuklu mensucatıfl 
gümrük resimlari 

:n 11dtŞte IJi-rz' ~ij'M\Tar: 'Şlmffi' a"hladı l toğh>. yeni vazifesi olan Mardin va-

Suni ipek karışık pamuklu oıe~ 
sucattan alman gümrük resimlerioııt 
indirilcceğinı bildirmiştik bu husus 
taki kararname resmi gazete ile rıe$ 

Bir müddettenberi mezunen An • rolunmuştur. karar şudur : "Bu k•· 
ı.ıtınff b1' · k"<:J~n'f~a ' ~1'rliilüitl ·~inle Ji vekaletine başlamak üzere dün şeh 

Tii~I! ~s~eı&Ysahi'i'ln~hP~a~\a ·\>a~ı . , ~im\~4fto Mardine hareket etmiştir. 
'1i~ffi9K,~ll~a~'Mled'flolııl~al ~ ııa~ · Bay ~~dfete yeni vazifesinde muvaf 
~~~1feı\y'ôrmtrŞ11?~}llftlaen'ileftı: i-t fakiyotleı U:menni ed~~iı. 

• • • w ııt~ff~i'!ı . '.th-ılôıoııo Jlfl' 

karada bulunan müddei umumi muavi 
ni Bay Şeref Gökmen şehrimize av· 
det etmişlerdir. Arkadaşımıza hoş 

geldin deriz. 

Dünkü yanğın 

... 

b 
la 

___ -;::. 0-.ka.dar hag.ırdıgını naıde. . ŞEHİRDE HA v A 
~~z~\!, dinleLemedim

1 
,, demek~ .,. 

IHJiejl ' nıo~ ~ - ı~oıı-.Lo~•+-• ---

rarın neşri tarihinde gümrüklerde bil 
lunan ve umumi idhalit tarifesioİl1 
150 numarası altındaki ihtar oıuci· J 

bince suni ipek muamelesi göreo ze 
volle, sinyafil ve fiyoko gibi hustJ 
si isimler alan lifler ile karışık do: 

·51 t•ı 
kunmuş olup mezklir ihtar dolaY1 

'.'41 1 

batıra s ylediğiniz sözleıi k~3i • Şehrimizde dün gökyüzü açık, 
nız, sup iO; ~fakaıl ~ hafi ~ ~En çok sıcak 

SY ~il 
Dün Yeni otel civarında 11,40 de es le 135 tarife numarası üzeinden re 
ki balcı hanında Darendeli Mehmet lendirilmesi icap eden paınukfıı 

lemez, dinliyemez. çünkü onun kula . gölgede 15 derece idi. sabuncu ve Abide ait pamuk depo mensucatın en çok suni elyaf nis~ 
sunda bir yanğın çıkmıştır. Haber edi ti yüzde 25 c kadar olanlarının bı' ~ 
len itfaiye gelerek yangını bastırmış def aya mahsu.s olmak ve bu kar•~' 
ve ateşin büyümesine meydan veril neşri tarihinden itibaren en çok ~r 

ğı, sizin fazla ihtizaz e t."n sese 
söylediklerinizi ancak bir g ıiiltü 

şeklinde alır. Bu sözlerinizle onun 
muhakemesine hitap etmezsiniz . 
Çünkü mühakemeye hitap edilmek 
İçin işi gürültüye boğmamak ve bey. \ 
ne düşünecek fırsat vermek lazım· 
dır . 

r 

. ı.- • ; ~emiştir. Zab i tanın yaptığı tahkikata ay içinde resimleri ödenmek şar~~ 
ilk öğr~iım ~ 'f-'26 ın · ı , qgg.n~-~yan~ın pamuk atmakta olan ha 135 tarife numarasrnda yazılı resJ· 

sayısı çıkmıştır 'htil eit~azılarla ' ,Jaı;"1lı qjiş~n 3igorasından çıkmıştır bu hadleri, işbu malların nevi ve va 
dolu olan bu mecmuayı tavsiye ede yiizd~ aıftmi$ kiJo kadar pamuk yan lar ına göre tarif ede intibak ettir ile 
rız. LI 'fuıştır . .-ıufo JU""JIJ cekleri pamuk mensucata sabsu.S re 

.!:] c4ır.ıf ",c1; r.lıaın rnr\r. ıq sim hadlerine endirilmi~tir,, 

SETLAND 
-ıu101u '· u:1oıı . ,ı:ıoıı "'-'m"- , B l d. k d 0saı A O ~A.,,.loııJrAııc~t· e e ıye memur a r 
;.~ .ı..1 ~ ~i~, •11r.:> tastikteo geldi 

Yeoi Avrupa harbi münasebetiy
le lngiltcreye aid Şetland adaları 
ehemmiyet kesbetıniştir. Bu ~dalar 
şimal denizi ile Atlas Okyanusunu 
birleştiren ve lskoçya ile Norveç a
rasındaki rabıtayı teessüs eden dar 
mahalle hakimdir. 

lskoçyanın en şimaldeki nokta. 
sından 175 kilometre uzakta bulu 
nan Şetland adaları daha cenuptaki 
Orkney adaları gibi lngiliz hava ve 
deniz kuvvetlerinin Almanyaya kar-

. şı başlıca üssülhar~kelerini teşkil 

etmektedir. 

1 F o kat şurası g oriptir ki, bu ado. 

00N0N MEVZUU 

ların halklara asıl lngiliz olmayıp da 
ha şimaldeki .. F aruer" adaları ve 
lzla.oda büyük adası sekenesi gibi 
Norveçlidir. Nor manlarm meşhur 
deniz akınlarında buralarda yerleş
miŞlerdir. 

Sayısı 27 olan Şetland adaları 

sulb zamanında Midilli cinsi beygir· 
lcri ile meşhurdur. 1430 kilometre 
murabba'ı mesahasandan 210 kilo 
metresi mezru olup kalanı çayır ve J 

kırdır. Atlar bt'slenmeğe muhtaç de. 

· uı I# 
· i' Şehrimiz belediyesinin ıneın°'~, 
->,;8a :ai~ "r:Oıim edilerek vekilleri ye 
ııJJ'ıhı"'J • ıuısıı... b 
yetiuc- taktjm ettiği kadro, ka ~od' 

., 
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Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 

3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

1 -Dış memleketler ıçın Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
taınmedilir. 

2 - ilanlar ıçın ıdaı eye müra
caat edilmelidir. 

......... _____ _ _!_._ __ 
~RIS MEKTUBU 

y• ~ 
rı l\.arısının küfürle-
6'1 

tini plaka almış ! 
1 

gramofo 1 

kabul 1 

~ akat mahkeıne, 
ıfl nun şahitliğini 

etmedi 
1 

Graf - Fon - Spenin intiha Daladyeninnutku 
ıını bizzat Hitler emretmiş 

Amiral Raeder buna 
şiddetle muarızmış 

. ( ~aş tarafı birinci sahifede ) 
Parı - Soır gazetesinin Hallan- l 

dada Alman hudununda bulunan ınııha 

biri bildirıyor : 1 v k• J} H • 
" Graf - Fon - Spee lngiliz kru- 1 e ) er eyetJ 

vazörlerınin elınden kaçarak Montevideo d • • t } d 
ya iltica ettıeten sonra Hıtler, Berlinde 

1 

Un Op an 1 
ordu kuvvetleı inin üç şefini de der-
ha.~ ~abinesine davet etmiştir. Mareşal Ankara : 25 [ Hususi ] i 
Gorıng, General Bovçiç. Amiral Rae- . . . - eri'.' 
der. Vekıllerı Heyeti bugün Cumhurreisi-

Bu toplantıdan hiç bir resmi teb- nin riyasetinde toplanarak müzake· 
li!! wşroJunmamıştır. Fakat ( Oaily relerde bulunmuştur. 
Ekspress) gazetesinin çok mevsuk ve Sta\inle Şii lr •• S ""l 
hususi bir mcnbadan aldığ-ı maluma- nru aracog u 
ta göre_ toplantıda, hadisenin Alman- arasında telgraflar 
ya döhılmde yapacağı kötü tesırler 
tetkik ve memleketın g6zlermi başka Ankara : 25 ( Hususi ) - Stali-

Paris : 25 (Radyo) - Fransız 

başvekili Bay Daladye nöel münase 
betile radyoda bir nutuk. söylemiş

tir. Fran~ız başvekili bu nutkunda, 
bütün Fransızların dt-rtlerini paylaş 
mak için onlara hitô-\p ettiaini söyle 

1 o 
dikten sonra harpten • bahsederek 
Fransız zayiatının çok az <'lduğunu 1 
ordunun ,vazifesini çok iyi bilerek 
yapmakta bulunduğunu anlatarak, 
Finlandiya harbine temas etm~ ve 
"bir nöel ğününde onların bu vaziye 
tini düşününüz,, demiştir. bundan son 
ra Daladye Alsaslorenlilerden bahse 
derek onların asırlar devamınca sü 
rüp bağladmklarr bu toprakta gene 
mesut yuvalar kuracaklarını, hem ye 
ni başlıyacak bu hayatın eskisinden 
daha güzel olacağını söylemiştir. 

Paristeki Türk heyeti 

I Kavga etmişler karısı kocasına bir tarafa _c•.~.ır~•k. için alınacak ted- 1 nin 60 _ ı~cı yıld~nümıi münasebetiy· 
ef1 kena lakırdılar söylemiş adam da bırler goruşuıınuşıur. le Hancıye Vekılı Şükrü Saracoğlu 
·,,iıı alkmış mahkemeye başvurmuş ka· 8~ '?ey anda Hitlcı in Graf-Foıı- ile Stalin arasında telgraflar teati 

•ısın b d 1 Spenın ıntıkaınını alacak bir hareket dü edilmiştir. 

Paris : 25 ('-lavas) - Pariste bu 
lun:ın 'uman Menemencioğlu riya
setindeki heyet, Fransız reisicumhuru 
tarafından bir cemile olmak üzere 

Paris operasmrlaki emrine tahsis olu a oşanma av sı açmış. şündii"ü de sö ı 1 d. B o . y enmeK l: ır. M 'f V · 
e. u h~men hemen hef yerde rast . Yı,nf:! ;ıynı ınenbadan alınan diter aarı ekilimiz Gazi na!l riyeseti cu nhurlocasında Samsun 

vr: D.ıli' temsıl erinde hazir bulun· t hnen bır hadıse fakat bu gibi da 1 hır haoere gore de (;r f-Fon :o:ıpe- Antepte tet {iklerde 
bil alarda mabkeme huzuruna şahit ola nın mu har h Y Jtu m d n tabı ip 

1~k b' f l. h' d I k k edıfnıesı eını ını 0.21.al Hitler y.ızmıştır Gaziantep ; 25 (Hu~usi) - Maa 
rif Vekilimiz Hasan - Ali Yücel Ga 
zianteptı:~ tetkiklerde bulun 1ıuş. öğ . 
retmenlerle samimi basbihaller yap 

muştur. 

Çin - Japon harbi devam 

5ıl 

ır gramo on a ır p ı çı a A · ı R d. d tılcl 1~ • •• •• • • mır<1 af' er ığı"!' donanma şefleri 
gı hıç gorulnıemıştır. zırhlının hrırp yapmadan kendı ken- ediyor 
Bunu geçenlerde Pariste l ir mah dini. batırma'>ına şiddetle itiraz ttmiş 

t:cn:ıe sılonun Jaki dinleyiciler hayret l~rdır .. Fakııt l.lıtıer hu .itirazları kati· 
C l'Po'·rd"I h h ld hk len dııılememış ve emrı bizzat kati-

miştır. Vekil şerefine zivafetler ve Şaoghay: 25 (Radyo) - Çin 
rilmiş memleket mec:e ele;i üzerinde kuvvetlen Hanin sınirlarına gelmış· ~ u er ve er a e ma eme b. . ı~, - . ıne dıkte ettırmıştir 

1 
sı ıle dığer hakimler de havretle · 

~"ld . «*» 
" ılar. Biienos Aireden verilen bir haber-

görüşmeler olmuştur. 
1 

ıerdir. Bunh~ hucum içın takviye 

Gaziantep : 25 (Hususi)_ Maa. beklemek.tedırle~.' ~ 
Is M 8affas karısından boşanın ık de de, şunlar bildırilmektedir: 
& t~diğini söylediği zaman madam Graf - Fon - Speenın müret-

rif Vekili Maraşa hareket etmiştir, 1 Nankırıde sukun vardır. Fakat 

Alman k 
.. .. bu c·varda muharebeler olmaktadır. 

Q:~fasın kendisini fena muamel~ et lebalıııdan bazılaı ının beyanatına gö-
•ıı;ıne delil olmak üzere onun kavka re zırhlı dört aydanberi deniz üzerin-

ruvazorurıu 

yaralıyan denizaltının 

kumandanı ı'nasında ağzından çıkan sözleri be de bulunmakta idi. Harbin ilanından 
~~ı?er getirdiği gramofona koydur.u dokuz giin sonıa Almanyayı terk et-
~ ilk ıs miş ve o zamandanberi denizlerde 
't tan çalıyor. Kavga esnasında dolaşııııştır. Mürettebatından ikisi 

Londra : 25 (Radyo) - Heligo· 
lan civarınJa bir düşman kruvazörü 
nü yaralıyan denizaltının kumandanı 
Filipe nişan verilmiştir. 

~1ı1ndan çıkanları kulakları işitme· Avusturyalı ve üçü de Südet olup 
~ ~ olan kadın bu sefer ettiği küfür mühim bir kısmı çok genç bahriyeli-

~1 bağıra bağıra haykırdığı fena lcı den mürekkeptir. 

,~leri duymamak için kulaklarını ka ---
hır, D !!!!HAT BAHISLER_I 
h avacı koca, onun bu haline is 
~a ile gülerek hakime dönüyor ve 

~ b: İşte efendim diyor karım ba 

1 oyle küfür etmişti bu aramızda 
\&on kavganın bir sahnesidir kav 
~ h tutuştuğumuz zaman ben he· 
tn " d k. d · · t ,an a ı o aya gıttım ve evvel· 

lı~k hazırladığım plakı makineye ko 
~ onun arkamda koşa koşe g~. 
~ kapıdan bağırdığı sözleri plaka 
~ttdım. 

~ li kim, bir gramofonun şahit 
tıık kabul edilip ~dilmiyeceğini 

~dlıtı kanunun lıangı f slının hangı 
~ ~esine uydurmak kabil olabı · 
:~ıni düşünurken, kadının avuka-

1 •Yor : 
\ ' Plak vakıa sör söylüyor, fa
ır~it sayı!am z, diyor. Bunu bir 

bıle dahı kabul edemeyiz, zira 

( Ge ı fi ~ 'ı ( sr,hifrde) 

Gözlük taşımak 
'·Telgraf,, gazetesinde okul ta e sinin gözlük taşıma~ı üzeriııe çıkan 

bir yazıda 1900 senesinde yapıl ış ı an bir tecrübede tahsilin ilk senele
rinde gözlük kullanan çocuklar11 <' >~unun vakti ve h'.lli yerinde olan 
çocuklardan olduğu görülmüştür. U ıumi orta mekteplerde birinci sıoıf-

1 arda 00 15 nisbetinde görülen göt lıklu çocuklara mukabil ticaret mek
tepleri. ile jimn_azlar.da bu nisbet 0:0 10 olarak tesbıt edilmiştir. ikinci 
sınıfta ıse bu nısbetın 0:0 17 ye umumi orta mekteplerin ıkınci sınıfında 
0/ 0 23 e çıktı ı görülüyor. Sınıflar yukarlandıkça Lu nisbetin o/o 35 e 
ka~ar yiı~seldiği tesbit edilmiştir. 3u rakamlardan çıkarılan neticeye göre 

fa.~:r m~hıtlerden orta mekteplere g •n çocuklar daha çok enerji sorfıyle 
gozlerını } ormaktadırlar. 1900 sene i ıdeki tecrübelerde irsiyetin bu hus 
u~ta mühim bır rolü kaydedılmemes ıe rağmen bugün bu sebebe büyük 
bır ehemmiyet atfedilmektedir. 

1880 senesinde Hollandada g )z k taktırmadan mümkün 
kaçınıldığı halde bundan sonra 1 u m tamam n aksi bir 
hareke edilmiştir. 

Bevn im el terlzye 
ltf t ı.:muıısı ndun 

mertebe 
zihniyetle 

Nöel münasebetile Hitle-
rin ordusuna mesajı 

Londra : 25 (Radyo) - Noel 
münasebetile Hitler Alman ordusuna 
bif mesaj göndermiştir. Hitler bu 
mesajında, müttefıklerin Almanyayı 

parçalamak istediklerini, Alman hü 
riyyetine nıhayet vermeğe çalıştıkla 
rını anlatmıştır. 

Alman başkumandanı Brovçiçde 
askere, buna benzer bir mesaj gön· 
dererek, Alman milletinin Führere 
olan bağlılık ve itimadından bahset • 

miştir. 

Bir Alman gemısının 

tuttuğu Estonya vapuru 

Londra : 25 (Radyo) - Bir Al 
man harp gemisi, ba!tık denizinde 
yakaladığı Estonya vapurunu Alman 
limanına götürmüştür. 

İtalya - Litvanya klering 
anlaşması imzalandı 

Ro na : 25 (R dyo) Litvanya ile 
halya arası da bır klering anlaşması 

imza edılmiştir. 



Sahif~: 4 

HAYATA DAiR 

Yeni İstilahlar 

(e=' ski arabca ıstilahlar yerine 
~bir zaman "öztürkçt-,. kelime· 

ler bulmak türkçe ı..köklerdcn 
yeni kelimeler vücuda getirmek (ar· 
zusu vardı, Hu cereyan uzun sür
medi : çünkü yeni kelimel!r anlaşıl
madı şekilleride beyenilmedi, İncel-
miş İstanbullunun ve daima İstanbul 
lu gici olmağa meyleden Türk mü· 
nevverin ağzına kulagına o lafiz· er 
kaba tuhaf geliyordu. Fakat o ce· 
reyanın yine büyük bir tesiri oldu, 
Bize türkçe köklerden yeni kelime· 
ler yakmak kabil olduğunu hatırlat 

ti o cereyan dan dilimıze bir kaç 
kelime de kaldı. Ben şahsen o ar· 
zudan çabuk vazgt>çilmis olmasına 

rağmen keder edenlerdenim devam 
etseydi bize yeni imkanlar behşe· 
decekti ağz•mıza kulağımıza tuhaf 
gelen kelimelere de alışmak kabildi 

Fakat bu gün keder etm •nin bir 
faydası yoktur. o cereyan kapam:ş 
tır· tekrar başlanmasına şimdilik 
zarmederirn imkan yoktur, 

G ceryanın başka l>ir neticesi 
ddu eski istilahle1rı süpürdü bu gün 
ne yapılır a yapılsın o cereyandan 

evvelki ara bça k~lime(ere dönülmi · 
yt>cektir belki üç beş tanesi tekrar 
alınır işte o kadar Fakat bu ğün 
hemen hiç kimse yine eskısi gibt 
arabcadan kelime alalım ardl::Ca 
köklerden istifade edelim , diyemez 
di}ecek olurşa hayal içinde : >Üzdü 

ğünü umumi cer«'yamrı aksi i stıka 
metıe gitmek i!itediğini göstermfş 
olur hpyle insanlar yokter demiyor 
um var fakat açıkça söylemiyorlar 

veya gülünç o'uyor ar. 

"öztürkçe,, den sonra başka millet• 
lerin yunancadan .taşinceden aldıkla 
rı kelimeleıe benzer kdimeler vücu 
da getirmek veya beynelmile l dedi 
ğimiz istilahların aslının ltür kçe ol
duğunu meydana koymak isteyen 
cery;m boşladı Bu gün bilhaasa 11 

ikinc: te~ rin mahalifleri taraf ındrn o 
cereyana hücum ediliyor Fransızlar 
kedi çıkınca sıçtmlar danseder:. der 
ler bizde bu gün sıçanları :cebuye 
tutulmuş gibi ldanset~iklerini gö ü 
yoruz sıçanlar daima haksizdır. ve 
kısa görüşlüdür. Alim değilim Güneş 
Dil - Teorisinin ne dereceye ka
dar doğru olduğunu bilemem fakat 
onun çok hayırlı : neticeleri olabile 
cek i hiç olmazsa bizim avrupa 
dillerinden kendi malımız lgibi hiç 
bir yabançilık duymadan istifade 
etmemiz imkanlarını hazırlıyordu. 

Güneş - Dil Teorisinin ba şka 
bir yoldan gitmekle beraber türk, 
çeye Joachim Du Bellayın Defense 
et illu5tration de la lanheu f rancais 
nin fransızcaya ettiği hizmeti etmesi 
kabildi. 

Bundan sonra nasıl bir yol veya 

yollar tı•tnlacaktır bilemeyiz fakat 
şenu emniyetle söyleyebiliriz bazı 

kimselerin istediçi gibi eski»e dün· 
miyecektir. ve basit düşünceli kimse 

( Gkrisi altıncı sahif .... de ) 

Türk sözü 

ERZURUM 

YOLUNDAN 

NOTL AR 

Atma boğazından 

22 Kanıınu'"vvel 

~iirürı11~ 

geçerken 
dan bir köprüyü ve bir köprüdel1, 
Lir tuneli geçerı:k ilerlerken Kemah 
a, Dıvriğ'c, Çaltı'ya dair dirı!edigını 
imar ve iıışa menkıbeleri halkla hii 
kümetin bu yolda nasıl biribiriyle 
müsabab ederCe!>ine ç~lışmakta ol· 
duklarır ı "'oldtı}or. Cümhuriyet hü· 
kCımetiııın buralardaki rsoleıi s~Y' 
sızdır. Fa kat biliyormu idiniz ki J)i~· 
riklı uııgin iki kardeş mektep ya~ 
tırmak ve İçme suyu getirmek iç 
yüz bin liradan çok fazla bir par.J 
sıutetın;~derdir? Memlekette kaıatı' 

r dığını mrmleht içinde ve memltket 
için harcamtık : İşte Lu devrin iktı· 

fr:.i11cruırla11 Jfr:.uruma {;ı<lt•rı ılc•mu) oı tı 

~ad pren~ibi. Ak akça kara gii" 
t ı için detiı, iyi gJnÜ hazırlamak içİl1 
~ dir. Ve para gızlenına, mWi k,1· 

E rzincarila Sıvas arasındaki 333 
kilometrelik yolu gündüzün ge-

çece~iz. Zıra Kemah gibi tanınmış 
kasabalar; Atma boğazı gibi Türk 
şimendiferciliğinc şeref veren sınai 
imaller, Divrık demir madeni gibi 
yeni keşıfler bu } ol üzerinde sıralan 
rııışlardır. Ve Sıvaı.'a varıldıs!'I za· 
man Doğu "ilayetlt"rinden çıkılmış, 
Orta Anado'u yaylasına adım atıl 

mış olacnktır. O şirin yerlerden ay· 

rılırken kaydetmeliyim ki t mniyetle 
kalkınmağa devam eden Şark'ta )Cr 
li ve memur, kadın ve eıktk, genç 
ve yaşlı kiminle temas edebildimse, 
çehrelerdeki ifadclerdtn nr- kadar 
mana çıkarabildimse, dinltyip gör 
düklerime ve işitip anladıklarıma 

göre nefse, milletin birliğine ve dev 
letin kudret;ne itimad hududsuz ve 
moral çok, çok yüksektir. 

·---- Y A Z A N - ---· 

Nasuhi Baydar 

Bugünkü terakki merhalesine e
rişmiş olan Şaı k, kendi g<:1yreti ve 
hükumetin dl'vanılı alakaM ile dur· 

01 tyıp her ı,ahada iletliyece~ine ka 
nidir. B'"n bu müşahedeye, hepimiıin 
düşijrıct"mize uygun ol;ın şu fikri ila 

ve edı>> im : Hopa veya Kars, Gü· 
müşane veya Erzu um, Muş veya 
Eızincan, kısaca bütün bura· 

lar ve buralar ın sakin, çalışkan, iyi 
niyetli ahaiisi terakkiye hakikaten 
layıktır. 

Sabahl~yin sekiz ie terkettiğimiz 
Eızincan'ın güzel ovasını bitirip 

Fırat'ın daracık vadisinde bir yarma-

DUYDUKLARIM I Z 
- _ ... _.._ ---

Çaya, kahveye rakip! 
r itıe ve Habeşistana ilk giden Avrupalı banı iyeliler çay ıle kahveyi 

getirmişler ve bunlarıa nasıl kayndlıldığını Öğ'reı mişlerdi. F ık at bu iki mad • 
denin ınururu zamanla Avrupalıların zaruri hav.ııyidnden olacağ'ını hiç tah
min etmemişlerdi. Şimdı hu iki mükeyyif marldeye bir üçüncüsü ıltihak 
ediyor. Bll da cenubi Amerika kıtası yerlilerinin otedenberi kullandıkları 

ve Mate adını verdıkleri bir yapraktır. 1606 senesinde Cızdt papasları 
( Paraguay ) da yerleştikleri zaman bu içkiyi öğrenmışler ve daha fenni 
bir şekilde ıslah etmişlerdir. 

Mate on iki metre irtifaına kadar yükselen bir ağaçtır. Ydpraklaıı 
destere ağzı gibi kertikli olup ~ert ve parlaktır. Bu vaprakl:tr döğüh.ip toz 
hi\lioe getırildiktcn sonra taze sığır derisi içine sarılmakta ve deıi kuru
yuncaya kadar bunun ıçinde olgun bir hale getırılınektedir. Sonra cezveye 
konıılup pişirılmektedir. Fakat bu dugrud.ın dog-ruya fınc.anduıı değ"ıl sarnarı 

çöpü ile lımonata gıbi içilmektedir. 
Mate şıındi .Avrupaya yayılmıştır. Kahve \C çayın hilafına asaba 

dokunmayın bilakis mukavvı olduğundan bu iki maddeye ıekabet edeceği 

m\:lhakkakt•r. 

kmmaya yatuılır, 

Milli '·alkınmaya ise buralardl 
mıl)'onlar }atırılmıştır. Sansa, Pi0' 

gaıı' Atma bo?azları misalleri göı9 lerimiz öniinde bulunuyor : 2U I 
kilometrelik hat üzerinde 138 tuot

5 ve bunlar arasında 720, 909, t.33. 
metre imti fadında ol;fıılar. ve hel';

1 

yırmi iki kilometreden fazla. 2747 .. 
uncu kilom,.trt·ler arac;ında küçük1" 
büyüklü 971 tane köprü. size ~' 
kaç rakam daha vereyim : yukarıd' 
bahsettiğim 209 kiiumdrelık &Jlf 
Lölgesinde 

425.000 Metre mikalı hizmet yo· 
lu tasviyr-si i' 

361 .000 .. metre mikabı tunil b• 

riyatı tef 
3:607 000 metre mıkabı toprak 

vıycsı h,f-
82.000 metre mikabi temel 

riyalı 

85 000 metre mikabt 
köprücük . cı" 

105 ooo metre mikabı tunel 111" 

Şımdi, vaoinin müsaid yerler~; 
de kırk · elli metı e genişleyeo fır,.; 
ın yüksekliğı bir kaç yüz metre,., 
l ulan sarp lcayalıklar arasına•"' 
Şeytan köprüsü denilen y~rde ı~· 
duğu gibi - üç metreıik bir de a
ten aktığını ve demiryoluourl ,f' 
dar boğazlarda Fırat'ı bazart 

5 ··p· "o ve bazan sola alıp tuneller v~ 111ıe· 
rüler silsilesini takip ederrk 1~ ,,. 

diğini tasavvur ediniz. Tahiat. u fJı' 
da - bir kelime ile - haşind~•" 0jıı 
haşin tabiat içınde Türk d:ııı''vtiı' 
mühendisicri i ı k önce gı1zergah'.·ıe'iı1 
etmek ve ve sonra güzergah ~~art' 
de - yukarıda rakamla~ırı.1 ,11,~· 
ettiğim - İOŞil ameliyelerıoı \yt•'' 
kuk ettirmek için aylarca ve 

h·fede ) 
( Gerisi altıncı sa 1 
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TGı !cı1özü Sahif~: 5 

KÜL TÜR BAHl->LERI 
~....,.....,. 

Finlandiyada Mektepler 
1 Gaziantep 
f~dün ~ büyük 

il 1 ~ .. 

kurtuluş bayramını 
tezahüratla kutladı 

Finlandiyanın okul durumu : 
Mecburi ilk tahsil 6 yıllık ilk okul 

ve bunun üzerine 2 yıllık ikmaJ mek 
tebi ile verilmektedir. Şimal kısmı 

Ve hazı mıntakaJardan Laponya sey

.Yor öğrcimen teşkilatı kurulmu.ştur. 

fsveç ~kalliyati ana dili tedrisatı hak 

kını muhafaza etmekıedir. Finlandi

yada 7000 e yakın ilk okul vardır. 1 

·Bnnun 1300 Ü İsveç di1İ ile tedris<tt 1 

)'apmakt3dırlar. Bu okullara 175000 ı 

>erkek; 160000 kız talebe devam et-

mektedir. İlk okullarda ekseriyatı 
bayan olmak üzere 9000 ilk okul 

Öğret meni çalışmaktadır Mektep 

tnasraflarımn büyük bir kısmı devlet 

tarafından yapılmaktır Fakir çocuk 
lata mekteı:;te sıcak mek ve .kış el
bisesi vermek için bir takım teşki. 
lat vücüde getirilmiştir. 

DoTt yıllık h-md mektebi üzerine 

bina olunan orta tahsil müesseseleıi 
İiç ona tiptedirler bunlar beş yıllık 
liselerdir Liselerde Fince ve !Sv~çce 
Öğretilmektedir. Almanca mecburi ı 
lisan dersidir ayrıca 18 ticaret, 22 

sanat, 9 teknik okulu meslek trrbi 
l'csidirveı mrktetiı Helsinkidebir(Tekni 

Iioh~ule ) yeni )'Üksek frn okulun 

Kocası o gün öğle yeınt"ğiodeo 

sonra evden çıkarken ona : 
- Bu gece belki grç kalırım Ye

şi lköye gideceğim. Tayyare ile ya · 

ttn sabah Berline gidecek bir ecne 
bi ile orada otelde görüşmem lazım 
demişti. 

Kerim, bir ecnebi firmasının 

l'ürkiyc mümessiliydi. Şcrn.inle bir 
1~ne evvel evlenmişti. Şimdi genç 
kadın kocasını iyice anladığına ka
~İdi. Kerim sathi, zayit düşünceli, 
fak at gösterişli ve cerbezeli bir 
~tkekti. Şermin gibi romantik 
~Uştinceli ve hassas bir kadın için 
1dcal bir koca saydamazdı. Buna 
~tıkabil ateşli, müşfik ve bil 
<!ıssa sadık bir a~ıktı. 

. Şerminin kocasına büyük bir 
~İtrıadı vardı. Kerime eve istediği 
~ i\dar geç gelsin, o bir şeyden şüp · 
clcnmeği aklına bile getirmezdi. 

l\ocasmm jşlcri böyle icap ettir
~cktcydi. Karısına böyle izah et· 
tı:lişti. Bu vaziyette şüphelenmek 
~rıasızlık ve haksızlık ofurdıı. 

Evlendiklerinin daha ilk ayla · 
~dan itibaren Kerim eve geç gelir· 

· lakin hiç bir zaman bu kadar 
~~ç kaldığı olmamıştı. Şermin ofla. 
}iltötk komodinin üstündeki la'lJbayı 
·~ktı. 

l' Saat iki huçu:C 1 Muhakkak ba· 
ltıa bir lcaza geımiştir. 
; Kerim Yeşilköye, kendi kullan· 
~!1 ~u.susi otomobiliyle gidecekti. 
~ k ıyı oto nobil kullanırdı. Kaza 
~~l>ınasına Şermin ihtimd vermi 
0
•du. O halde ? 

I~ 
don başka ilahiyat, tefsefe, hukuk'· ı . ~ 
tıp, ziraat fakülteleri olan ve pröf ö "'A • 

sör, doçent 300 ü geçen talim he· 

yeli bulunan bir üniversite vardır. 

ünüversiteye devam eden 5000 ta

lebenin yüz e yirmi beşi bayanlareır 

Musolininin Hitlere 
bir tavsiyesi 

İngiliyce Reynolds gazetesi de 

"hususi" olarak istihbar ettiği aşağı 
ki haberi veriyor: 

·'Pariste söylendiğine göre Mu 
soloni Hitlere Ribbentropon yaptığı 

vaatlardan sarfınazar edip bolşeviz
min hala düşman bir rejım oldu· 

ğunu ve Rus paktının İngiliz Fransız 
diplomasisinin zoruyla aktedildiğini 

ilan etmesini tavsiye etmiştir. 

Musolini'nin ittifak 
mümessillerine de Alman 

c!evletleri 
halkının 

hala Hitleri sevdigini ancak müşavir 
ferinin Hitleri yanlış yola sevketmek 
ithamiyle ortadan kaldırılması ihti
mali mevcut bulunduğunu söylediği 

ileri sürulmektedir. 

H K • 1 

(;azimıtepft>n hir afüiinii.y : Al/eben derni 

Gaziantep ~ 25 ( Hususi )- Gaziantep bugün Kurtuluşunun on se· 
kizinci yıldönümü b:tyramını bugün yaşadı.Çok büyük tezahürat yapı1dı • 
Halkevinde b;r müsamere verilmekte ve g't'Ce şenlikleri olmaktacLr . 

Ayvalıkta şiddetli zelzele 
1 
Noel münase?eti~I~ İngiliz 

Ankara : 25 (Hususi) - Gelen ı Kral ve Krahçe~ının kartıı 
maliimata göre Ayvalıkta 8 saniye 

tik brr zelzele olmuştur. Bir fabr;ka 
nm bacaı yıkılmıştır. 

~· aradeniz vapuru battı 

İstanbul : ?5 (Hususi) - Sjnoba 
gitmekte olan Karadeniz vapuru fır 

tmada kayalıklara ı;.:uparak batmış 

tır. 

" A y E 

Loodra : 25 (Radyo) - ln~iliz 
Kral ve Kraliçesi Noel . münasebe· 
sebetıyle bütün askerlere kartlar gön 
dermişlerdlr. Ki İseler dua edenledc 
rloludur. Fakat ayin yapılmamıştır. 

Pariste de Noel tes'id cdilmıJ. 

tir. 
Bi,çok kiliseler ananelere riayet 

etmiştir. 

ötiima<dJ 

Saat birde hastan· de koca.sının 
yata~ı onündeydi. Kerim onu san 
çeohıeıinde soluk bir tebessümle 
karşıladı: 

- Gördün mü başıma gelenleri 

Bakırköyde fabrikanın önünden gc· 
çer.<en birdenbire ... Çılgın gibi yatakt.,n fırladı. Po

lis karakoluna telefon etti. Kendi
sine hiç bir izahat vermediler. 

Geceyi sinir nöbetleri içinde 
u~ıkusuz gt'çirdi. 

Sabahleyin saat ona- doğru Be 
yoğlu hastanesinden, kocasının ya 
ral_ı bir halde oraya yatırılmış oldu 
gunu telefon ettiler. 

Çılgın gibi hastaneye koştuğu 

vakıt kapıda kati lir emirle kar· 
şılaştı : 

- Hastalar ancak öğleden sonra 
ziyaret edilebilir. Şimdi doktorların 
vizite zamanı .. 

lsrarı beyhud~ oldu. Beklemek· 
ten başka çare yoktu. 

Beyoğluna çıkarak b"r pastacı· 
ya girdi. Vakıt geçırmek için bir 
g.ızete aldı. Ddlgın bir halde satır· 
lara göz gezdirdi. Fakat zihni hep 
hastanede ve kocasındaydı. Kerim 

Yeşilköye gittiğine göre, kaza o 
civarda vukubulmuş olacaktı. Bu 
takdirde keodisinin İstanbul tara -
fındaki hastanelerden bırine götü · 
tülmesi lazımdı. Ne diye Beyoğluna 
götürmüşlerdi ? "İhtimal lstanbul 
hastanelerinde boş ) atak yoktu" 
diye düşündü .. 

Birden irkildi, Zabıta haberleri 

Hikayeci 

arasında kocasının ismi gözL tine 
çarpmıştı, Heyecanla okudu : 

'Gece saat onda Büyük dere 
yolunda bir otomobil kazası olmuş 
tur. Tüccardan Kerimin id1re ettiği 
hususi otomobil Maslakta bir ağ.ı

ca çarpmıştır . Kerimin bir kolu 
kırılmıştır. Yanında bulunan bir 
Macar artisti kazayı uf ak tefek 
bereler le atlatmıştır. Kerım Beyoğlu 
hastanesine kaldrr ılmıştır.,, 

Derin bir inkisarı hayal ve şaş· 

kınlıkla genç kadın yerinde doğruldu 
Demek kerim alelade bir adam 
olduktan başka bir de onu aidatı · 

yord-ı ha! demek sevgisine bile 
sadık kalamıyacak derecede sathi 
bir erkekti? Oourı mÜtC"mad.ven geç 
kalışlarının sehebini şimdi anlıyordu. 
Kocası onu evlendi~inin daha ilk 
ayında bıle aldatmıştı. 

Halbuki Şermin onu ke-ndisioe 
ka~şı sadık bilmiş, öteki erkekler
den bu noktaJa üstün sanmışlJ. Me
ğer Kerim de z~vkine diişkün bir 
mahlfiktu; bütün erkekler girn!. 

N~ kadar da kolaylıkla ya lan 

söylüyordu. Her zaman böyle yap

tığı ne kadar bel!i ... Şermin elindeki 

gazeteyi açtı, kazayı haber veren 

s;shrları kocasının adeta gözüne 

soktu. 

Kerimin solgun çehresi büsbütün 
sarardı. Hiç bir şey söylt-medi. Son 

ra merhamet dılenen bir nazarla 
karısına baktı. Çehrt"si mutat ifade· 

sini tamam. yle kaybetmış af dilc)·en 

zavallı bir adam ifadesini almışta. 
Kendisinden emin eski hali yoktu. 

Sevmiş olduğu adamın bu yıkı' 
lışından teessür du)'an Şermin ona 

merhametle baktı. sonra dışarı çık· 
tı. 

Şimdi kendisini o sabahkinden 
büsbütün bcışka, tamamiyle değiş 

miş bulmaktaydı. Artık ıztlrabın 

tadını tatmış hulyaları ebediyen 

kayholmuş hayatın acı taraflarım 
öğrenmişıi. Kerimle bundan sonu 
şimdiye kadar oldu~u g•bi mesut 

yaşamasına imkan kalmadığını dü · 
şun Jü. Araların,fa daima hir şeyın 

eksikliğini hissedc:cc:klerdi. Karşılık· 
l• itimat .• 
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Sovyet-Fin harbi 
- Birinci sahifeden artan -

:o.uk olan binlerce Rus skerinin Fin
landiyaya iltica ettiğini, bu meyanda 
kaçan tabur kumandanı,aaskere ancak 
taarruz anında mühimmat verildiğini 

bildirmek ted ;rler. 
Şimalde başlıyan · müdhiş kar fır

tınası .$ovyetlcri perişan bir hale sok
muştur. 

Mütemmim olarak · gelen habC"r· 
lere ğöre, Fin kıtaatı Kareli berzahın. 
d a bir kaç akından sonra mevzilerine 
dönmüşlerdir. Anhlejeride Fin ileri 
harekatı devam etmekted ir. 

Sulmi Salmide Finliler Sovyetler
den iki tank bir kaç tank dafi topu 
makineli tüf enk :ve diğer bazı mü
himmat elde etmişlerdir. So\ yetleri n 
sahil bataryaları na yaptıkları taarruz 
bir n etıce ve rmemiştir. Karei üstü n
de yapılan hava muharabesinde Sov
yetler 3 tayyare kaybetmişlerdir· Sov
yet tebliğine göı e, Fınlile r Karelide 
971 ölü, 300 esir vermişlerdir. 

Stalin in Hitleıc müracatı 

Londra : 25 (Radyo) - Haber 
alındığına göre S talin Hitlere müra
caat ederek Finlandiya harbi rr.üna
sebetiyle Almanyanın Saltıktan Sov 
yetlere yardımını ve bunun için dört 
Alman gemisi tahsis edilmesini ta 
lep etmiştir fakat Hıtler böyle bir 
yardımın yapılmasına imkan olmadı 
ğını, istenilen kuvvetin Almaııyaya 

lazım o' duğunu cevaben bildirmiştir 

Londra : 25 (Radyo' - Şimdı· 
ye kadar .Fmliler tarafınden takriben 
200 tank tahrip ve iğtinam olunmuş 

tur. Büyük Sovyet zayiatı vardır. 

Harekat te-şebbüsünü şimdi Fin-
1 .. r ele almıştır. Ruslar ric'at etmek
te berdevamdır. Birçok noktalarda 
Fınlandiyalılar hücuma geçmişler· 

dir. 
Dün 14 Sovyet tayyaresi düşü 

rüldü 

Karısının küfürlerini 
plaka almış 

- Üçüncü sahifeden artan -

ses madamın sesine benzemiyor, Bel 
ki Mösyö Baff as bunları başka bir 
kadına söyletmiş de plaka geçirt· 
miştir ? Binac naleyh .. i 

Mahkeme heyeti avukat n fikri ni 

kabul edıyor vt; gramofonun şahit 

olarak ele almmıyaçağmı söylüyor. 
M. Baffos d.avasını kaybediyor, gra
mofonu ve plakmı koltuğunun altına 
sıkıştırarak mahkeme salonundan 
çıkıyor. 

Bununla beraber, arkadaşlarma: 

- Karımı utandırdım ya, o kafi, 1 

diye teselli bulduğunu söy !emiştir. 

Yeni istilahlar 
- Dördüçlcü sahifeden artan -

sandıkları gibi bu iş çabucak halle· 
dilmiyecektır istilahları yunanca ve 
Jatince koklerden almamız kabul 

f ürksözü 

Atma boğazından 
geçerken 

\Ceyhanda 
Orta okul için 16000 

lira toplandı 
( Dördüncü sahifeden artan ) 

ca çalışmış !ardır. Dik kayaların te
pesinden coşkun ı sulara doğru iple 
sarkmışlar, bu sulardc. keleğe binip 
akıntım nkeyfince istedıkkri noktayı 
bulmuşlar ve burada ya tünelin ağzını 
bir öprüoün ayağını tesbit etmişlerdir. 

Trenin imtid.e dmca üzerinde 
durup hayrafl ve mütebessim temaşa 
ettiğimiz şu azameti ve mağrur köp 
ru , emin olunuz, mal olduğu serve· 
te kat kat üstün vatanperverce 
gayret ve himmet leıin eseridir. Bu
nun içindir ki şuurlu say ve hakiki 
ilmi mükafatlarla daima zevk duy
muş olan Büyük Şef'in

1 bu gece 
Sıvas'a gelir gelmez ilk i şi Türk 
rnühendisl;ırine hitaben k brik ve 

takdirlerini bildirmek olacaktı r. 

" ... Cumhuriyette açtı ğımız gfr 

zergahlar hep biribiı inden zor ve 
biribi,inden kıymetli olmuştur. Sam
sun - Sivas hattı mühendisler"miz 
için iftihar olunac k bir eserdir. Ma 
latya güzergahı, bilhassa Ergani va 

disi, nadir sayılacak eserlerle dolu
dur. Erzurum güzergahı ise çetin ol 
makta, sınai tesirleıi her çeşidderı 
pek ıiyade bulunmasında diğer bü
tün hatlardan üstündür. 

Ve biraz ileride: 
Erzurum hattında bütün iş ve 

muvaffakiyet f ürklere aittir. serma 
yeyi, istıkşaf, inşaat ve yüksek fenni 
nezareti, her nevi inşaat için lazım 
olan işçileri Türkler temin etmiştir. 
Diyebilirimki ki şimendifer inşaatın· 
da Türk mühendisliği her meseleyi 
halletmeğe selahiyet imtihanını Erzu· 
ıum hattında vermiştir . 

Beyanatı nihayetlendirirken: 
" .. .Her meslek gibi mü hen J islik 

de ancak en yüksek eser meydana 
getirdikten sonra olgunluk imtiha
nını vermiş sayılır. Bu bakımdan 

şimeııdifer mühendislerimizi tebrik 

ederim. Kendilerine kalbi teşekkü r

lerimi bu beyanatla ifade etmek 
isterim.,, 

Her sahada zaferı'er kazanmiş 
bir Şef'in lisaniyle zaferi tebrik olu 
nan Türk şimendıfer mühendisliğine 
ne mutlu . Ona her mesleğin erbabı 

gıpta etse haklı değil midir. 

K emah, Güllübağ ılıç, Bağıstaş 
bu yumuşak sadalı isimler kas 

katı ve dimdik ekseriya korkunç - ve 

bir başka davamız olan turızm ba · 
kınımdan çok cazib dağlar arasından 
Divriğe demirdağa doğru yaklaş

rriakta olduğumuzu haber veren 

istasyonlardır. Ve trenimizin lokomo 
tifi çelik raylar üzerinde kayarak ' 
eşinin kokusunıı almış bir kühey'an 

gibi sonu gelmez fery tlarla bizi 
Divriğe Cürüğe demir menbaına 
doğru çekıp gotÜfmektedir. 

Ceyhan : 25 ( Hususi muhabi · 
rimizden ) Ceyhanın en mühim ve 
belkide başta gelen eks&klerinden 
bufuoan { ORTA OKUL ) mesele· 
si hakkmda pazar güoü bir toplan· 
tı yapılacağını bildirmiştim. 

Dün bu toplantı h:ımiyctliği kül 

türseven tüccarın ve zenginlerimi · 
zin huzuriyle yapılmıştır. Toplantı · 

ya riyaset eden kaymakamımız çok 
özlü ve vaciı hitabesiyle huzuruna 
bu hayır lı toplantıya İcab ettiklerin· 
den dolay ı teşekkü r etmişti r. Bu 
mektubumja hamiyetli ve kültür se· 
ver tücca rlarımızın vermeyi teahhüt 
ettikleri maddi yardımı aynen bildi 
rıyorum : 

Sait Akman 1500 lira, Memici 
1000, F abrikator al oğlu İsmaillOOO 
Has~ıı Oflaz 1000, Mitat Oral 1000 
Ahmet Cemli :lOO, Selim Aydemir 
100. Hüseyin Tuna 100, Halil Elli 
Altı 200. Mehmed Erdogan 200, 
Osman Tarban 200. Hulusi Erkal 
200. Hüseyin Şaşmaı 500, Ziya 
Mülayim 100,, Durdu Mehmet Çif· 
çi 500, Müftü 200, Hanefi özbilen 
500, Abdnliah Tok 100, Kamil Te
Yerek 50 Dr, Ihsan 100, Gani Cız 
100. Turan 200. Kemal lşbank so: 
Şevki Ada 100, Mustafa Topsakal 
lvO, Mehmed Civelek IOJ, Mehmet 
Andırın 100, Mustafa Şeker 50' 

Mehmet Caµ 100, Şeban Akkaya 
50, Riiat Ekn 150 Mustafa 100 
Arif Yaltır 500, Mehmet Bilici 200 
Ahmed Ardal 100, Şekerci Mühid · 
din 50, Hamdi keskin 50, Abdu:ra 
him keresteci 50, Mustafa Coşar 

1 
50, Nuh Çıftçi 100 , Kara Muşa200 
Süleyman OguzlÜQ , Dr. Basri 50 
Sacid Dişci 50, Mehmet Altıok ÇQ 

Mehmet Tutkuoer 5Q, Mustafa Ak· 
kaya 50, lsmail 50, Balıkçı Hüseyin 
5Q. Hüseyin Yılmaz 50, Osman Kurt 
100, Vehbi mülayim 100, Ahmet 
Arabacı 100, Yusuf Kaynak 50, 
Mehmet payaslı 100, Mısırlı Hüse 
yin 100, Bahri Dönmez 100 Bakkal 
Akif 5Q, omer arabacı 50, Abdur
rahman yeşil 300 Mesrur 300 Meh 
met Şirmet 600, Haci T evfık 2QO, 
Mehmet Kurt 50, Ha'lldf Turan 50 
Bekir Bekin 50. Emir Ahmet 501 
Hamit öısırkıntı 300Rifat Çetin 25 
lira Ömer kılıncı -50-' Abdulloh 
kol - 50- Dr Turgut - 50 - . 
Aıi Tezcen -SQ. Mahir Terliksiz 
-ıOO- liraki ceman ilk hamkde 
16000 altı yüı kr.sur lira teaahhüt 
alınmıştır. Şoyle böyle daha onbeş 
bin lira teahlıüt arınacak kimseler 
mevcud olup umlJmi yekün -30-
bini bulacaktır. Diqer tara,tan mek· 
tep binasının taş, kum. kire:ç gibi 
malzemeleri köylülerimiz ~arafından 
temin ve tedarik edileceğinden iste 

edilse bile bunun için evyela mektep ---------------
nilen şeki de ve büyüklükte bir bina 
meydana getirilmiş slacaktır. Yakın
da parala• toblanarak bankaya ya
tırılacak ve komisyondo bu İşe dair 
canla başla çalışarak ceyhanda orta 

lerımize Yunançanın ve latincenin 
girmesi Jazımdırkt buda hem uzun 
uzun ınunakaşalara yol açaçak hem 
de semeresini öyle bır iki yılda ve· 
remiyecektir, ( Ha'Jer ) 

Nuı ullah Alataş 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kale~apısı civarında 

M. Rifat eczahanesidir 
\ 

mektep derdinden kurtulmuş olacak 
dır. İnşoatın bir sene içinde bitiril· 
mesi kuvvetle tahmin olunmaktatır. 

Sahife: 6 

RADYO! 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO o1FOZ1YON 
POST ALARl TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her gUn .y alnız kısa dalga. :H,7 
m. 9-lG3 kc/s posfomızla nc~ı·edilıuek· 

te olan Y abancl dillerde l Iabcr ler 
saatleri a~n~·ıcLı giln~terilmi~tir. 

İ ranca Saat 13,00 ve 13,45 de 

Arapça ,, l:l, t.> ve rn,..ı.;; de· 

Fransızca ,, l:L4:} ve ~0,li:i de 

S A L I - 26 I 12 I 939 

12.30 Program ve Memleket Sa
at Ayarı 

12.3: AJANS ve Meteoroloji Ha· 
betleri 

12.50 TÜRK MÜZİCi 
Calanlnr : Fahire Fersan' Vecihe 

Refik Fersan, Cevdet Koıan. 

1 - Okuyan : Muzaffer İlkar 

1 - Vasil'in Kürdilihicazkar Peşrevi 
2 - Lemi - Kürdilihicazkar Şarkı: 
(Gül gibi dolaşırsırı) 
3 - Sel. Pınar - Kürdilihicazkar 
Şarkı : (Net eden sevdim o zalim ka 

dını) 

4 - Cevdet Kozan : Ud Taksimi 
5 - Lemi - Kür dilıhicaıkar Şarkı : 
(Açmam açamam söyleyE-m~m) 
6 - Leyl;ı 1 fanın - Kürdilihicazkar 
Şarkı : ( Çeşmanın göster de gözüJll 
yaşını dindir.) 
7 - Kürdilihicazkar 5az Semaisi. 

2 - Okuyan : Mefha"et Sag-nak 
1 H .. . ş kı . -- ...... · - useynı ar · 
(Çekdim elimi gayri) 
~ - H ·s vın Fahri - Hüseyni Şar· 
kı : (Vdslınla cana) 
3 - Halk Türküsü - : (Es-nerifll 
kıyma bana) 

13.35 - 14.00 MÜZiK (Hafıf 
~'lüzik) - Pi.) 

18.00 Program 

18.0SMemleket Saat Ayarı, AJANS 
ve Meteoroloji Haberleri 

18.25 Müzik: Cazband - (Pi.) 

18.55 Konuşma : (Ankara İklifllİ) 
19 10 Türk Müziğı t 
Çalanlar : Cevdet Çağla, Cevde 

. t· 
Kozan. Kemal Niyazi Seyhun, fzıe 
tin Ôkte. 

ı - Okuyan : Müzeyyen s enar 
1 - Karcığar Peşrevi • 
2 - Arif Hey - Karcığar Şark i 
(Gönül bezmi harab) . 
3 - Udi Ahmet - Karcigar Şarkı • 
(Zahmı hicranım gibi) 

4 - Neşet Hayri - Karcı ğar şıır1' ': 
(Aşkınla yandım) 

5 - Arif Bey - Hüzzam Şark ' • 
(Talat eyler) -

111 
i 

6 - Cevdet Çağla : Keman Taksı 
1Y'lll r 

2 - Okuyan : Mustafa çag se· 
1 ;- Nuri Bey - Hicazkar ağır 
mai : (Benım servi hıramanım) ki 

• C ·ı H' k ~ şar 2 - Udı emı - ıcaz ar 

(Layıkmı sıma) Ş ki : 
H. kar ıır 3 - .. . .... - ıcaz 

(Bir yar sevdim Kuş Ada'lı)_ yurii~ 
4 - Zekfü Dede - Hicazkar 
Semai : (Bülbül gibi pür oldu) 

5 Hicazkar Saz Semaısi. ıcti) 
N"fllct 

19.50 Konuşma : (Su 1 ·r J'ltY 
20.05 Türk Müziği : Bestekıt fçi11 

. H tıras1 
zen Vefalı Rıza Bayın a ) 

( Gerisi yedinci sahifede 
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ASRi Si NEMADA 
Telefon: 250 Bu akşam Telefon: 250 

iki büyük film birden 

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

( Türkçe Sözlü ) 

Tarzanın İntikamı 
Sergüzest ve macera filimlerinin büyük kahramanı Harni Pi'lin en büyük heyecan filınİ 

UÇURUM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RADYO Adana klübü reisliğinden:l-----1 Neşesini Gaip Edenler 1-----
-Altıncı sahifoden artan -

~endi eserlerinden mürekkep prol"
•a ın . 

Klübümüzün senelik kongresinin 
29112/ 939 cuma günü saat 19 da 
klüp salonunda toplanacağı ilan o
lunur . 

Ankara Radyo~u Küme Ses ve 
Saz Heyeti. 

Adana klübü reısı 

Ekrem Avni Zaimlcr 

idare Eden: Mesut Cemil. 
21.00 Konser Takdimi : Halil Be

~ ii Yönetken ta rafından. 

Ruzname 
1 - Kongreye bir reis, bir re· 

is vekili, iki katip seçımi 21.lS MÜZiK (Radyo Orkestra
'- Şef : Dr. E. Praetorius) 2 - İdare heyeti raporunun o

kunması ve heyetin ibrası ' -:G. Paesiello : La Scuffıara ope-
tasından Uvertür, 
~ - J. Haydn : Senfoni ··Le Matin". 

- Adnan .Saygın : . Divertimento. 

3 -· Klübün 940 senesi bütçe· 

22.00 Memleket Saat Ayari, A

aıı s Haberlerı; Ziraat· Esham-Tah
lilit, Kambiyo - Nukut Borsası 
\~ıyaı) . 

2~.~0 Serbest Saat. 
22.35 Müzik (Operetler - Pi.) 
22.55 Müzik (Cazband - PJ.) 

~ 23.~5 - 23.30 Yarınki Pragnm, 
apanış. . 

l~giltere sahillerine mayn 
dökeceğini bildirdi 

sinin müza kert'si 
4 - idare heyeti intihabı 
5 - Haysiyet divanı intihabı 
6 - Mürakipler intihabı 
7 - Karadaş plajının vaziyeti 

hakkında idare heyeti tezkeresi 
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J&V 

Cebeli bereke~vJJ~ 
hukuk mahkemesinden 

Davacı cebtlibereket orta okul 
öğretmenlerinden Hüseyin faik açık 
alın tarafından sulh hukuk mahke · 
mesıne ı ame edılen erazı tescıl 

~~ Londra : 25 (Royterml) f ngiliz ?f:ın cari duruşısı sonunda 

t~kürneti bir tebliğ neşr c . ıı·ı 
'" ( oyuM,m inde şaıkan tc ve skoçya şark •• • .... ~ı.t.cı-..ıa AI 
~ trıayn dökmege karar verdiğini Y e çola üseyin ve Hacı Ôme 
bild"ır · t" vereseleri Garben yol Şimalen me· 

mış ır. · 

snl Is n 1 ~8) sbnı~1s,ı uft~!<li;;ıX~!ıC~~~~~g~ !t~~~yoğ'Ju_ 
f1uscyıtt~re çevrırr:- yu,z ıır~ ıuymetlı 

• iüTiiTuJ 1~n:ı6 :>v ı lı1iji ~ 1 Ü '-'1 m :>~u.l ". ~hl'tı?..,nmi. 
11~:>V rıb ıs>lnA .ıılı:uıv ıı;lcbi12i iv n "'· ,?.n '·~s!ı~ı0~:J:~~\ •r:t~/f,"~Q1 
1~ı~At:ııBeledi~e &i ~. i'fa~>'~~u~ ~~r~'};~araı~~~ _},a"}f~.,ı-
hlti~ Jf m I!'!rfrls:>i!m ı>hslc ,,ı:~t 1~~~2 ~'edıo~ ~~;g.,~f~r~ ~~f~'~:~e 
'tırn A b 1_, b . _, . por auı ıı anı aıKcrek f>ançc na 

&1 ov 6'1 n:ı ~:ı ~~ v tnıı1tm n u111 ~v 1 ,, ox ı ~r,I~ lfıı~ .,,,., 
Jı ı.-nl'lik mııav~neleri~ 040 vılı i . ıpe getırmış ve öu ·~uou ar aanı· 

tıı ~;;ır ;rı:vı..ıır. ~• 1 el l.o: l' l ı· fJ < f' \ r: 1 1 >~ n ffi !'tV n~I 
~ ~oıl"'",.ı, olan -018 dama.a . ıntu~ tapulu ve tapusuz ım~cnın 
~• 4-,, ~ r,(_r. ~ TJ , O , lf: nJ · ı..: V ı n., rn Cf ?.' ( ~ ı::bı.r, Si:' uj ) 
'~ gf".ııV.i: öl_,.:. ~ tartı .aletlerinin V arazısı uu unma agın an ış. t5u on 
t mn TC6ıt:c ,, sc-} ı;q nl 1"'1 :. ar 'I nı 1 .r. ıır. ,.ı;r :-.uv ,,,ı i ~v 

940 tarihinden 31/ 1 940 günü aonum man" ııo mumilueyll namına tk ıı ıdı:oı .,,a .rm: c2 'fdl'O' 9-:..'h' ınm-t 
hrnına kadar belediy ayar me- tapuya tescıııne .j~· - ta-

~rluğuna bir beyanname ile bildi· rih _ve _375 / ı 59 numara ~le karar 
.·~bilrnde--{•.5mdi - .xuila>~ !.d.nAuodan mczkur .. mab.a.1-
) ile muracaat kağıdı ) alınması za· le alakası 0ianların hukuku usul mu 
tıır· h k 1 · k d .. ·ı .. ' olduğu ve bu müddet z1rfında a eme crı anunun a gosterı en 
11-ıutacaatta bulunmadıkları görülen möhlet zarfında muktazasına t~vves 
~1tu sahipleri hakkında kanuni mu· sül edilmediği takdirde iş, bu hük· 
•ltlclc yapılacağı ilan olunur. münkat, ilcşcgi ilan o!urıur. 

1 u Js r1 <ın ı 
. . ,..112 • 26 - 25 11282 
~uu t=>fı 

Tebessüme Hasret Çekenler, Acıdan Bedbaht Olanlar, 
Hayatın Zcvıdni Anlamıyanlar 

BU AKŞAM 

Alsaray Sinemasında 
Muhakkak gediniz, çoktanberi Filmlerini ıröremediğ imiz emsalsiz komikler krah 

( M A L E K ) 
Tarafından Görülmemiş zevkli, Hoş ve Kahkahalı bir Tarzda Yaratı lan 

ZORAKiHAYDUT 
Bugüne Kadar Görülen (1 Ürkçe Sözlü) Komedilerin En Güzelini 

Seyrediniz. Bu film Bir Kahkaha, Bır Neşe ve Hareket Kayna~ıdır 
AYRICA : • 

{ RİN TİN TİN ) 
Heyecanlı Maceralar Filmi ve Dünya Haberlerı 

~:,,,.::r A N Sinemasında 
Bu Ak,sm iki Film Birden 

BALTALI CELLAT 
Ve ( Tehlike Adası ) 30 Kısımlık Seryal film 

blkkif : Sınemalarımız Müteaddit Sobalarla ısıtılmaktadır. 

. 

------
ilan 

şartiıamesini A · 
alm komisyo· 



Sahıte : 8 

r 
Türksözü 26 Kanunuevve 11939 ~ 

~-------------------·-------~ 

1 

~ -- ·- -· TURKSOZU· 
rı . 

GAZETECİLİK-MATBAACILIK 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa
c.ıhkta son teknikle çalışıyor 

ZF 'Fill 

TOrksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitap1ar, mecmualar, gazeteler, 
cedvener, çe1cler , biletler, kart· 

vizitlcr, haritafar • plılinlar, mak
buzlar , her boy-ta defterler, 

Ve her türlü re.sinıli ve renkli 
ba-akalar sitat ve nef asetJc tab 

edilir . 

• 

• 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplannm Şark karı yahut 
Avrupa kan nefis bir cild içinde 
görmek istiyorsanaz Türksözü 
CHdhaoeıine rönderiniz . 

Zarif sağla 111 

Bir clld. bö1rede ancak Türk· 
sözünün sanatkar müceUidinin 
elinden Ç1kabilir . 

Diş T 3bibi Şevket 
1stubutden avdet etmiş ve hastalannı her gün saat 8-12 ve 14-18 

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule baş1aımşbr. 
11258 

T. iŞ BANKASI' DID 

1939 K. -Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikraırive- planı 

MÜKAFP.T 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylil, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekitecektir 

İKRAMiYELER: 

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

16 • 350 • 4.000 • 
61 • 10Q • '6.000 • 
65 • sa • 4.750 • 

250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

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

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
·---~---- - KiLO FIAT-,--.,.-------· 

ClNSf En az ı En çok 
Sahlan Mikdar 

K. S. K. S. Kı1o 
· ·Kouı oo 9,so 

a.. parlafl • -00 -41,75-
•--=--M.,...a-. ---!:t:-eınW-.~-.~-- 00 -37,50-

----=---1------ - ----Koza parlağı 4S 
Kapı maJı -4 

Kfevfand 0-0---1--50--
evland ( Y.M. ) 

YAPA~I 

Beyaz ' 1 1 Siyah___ 1 ---

ÇIÔIT 

Yerli •Yemlik,,. 

• •Tohumluk,. 3,62 

HUBUBAT 
Butday Kıbns 1 . Yem 

MCntane 
3.30 

Faautya 
Yulaf 
Delice 
uş yemi 
eten tohuıroı 

Merd:mek 
Susam tS 1 U.70 

UN 

fiç • • 
Dört yıldız Döjnllük 

Haatr 
Vadeli 
Vadeli 

iç 

D6rt yıldız Cmnhuriyet 

Simit •• 

Lmrpol Tellnflar& 
25 I 12 I 1938 

Pe.n.e ~ 

8 70 
1. 8 38 
111 8 ss 

Hind hazır 7196 
Nevyoık 10 88 

Kmıbiyo Ye Para 
f~ Baukasından alınmqtır. 

Rayişmark 

Frank ( Franssz) 
Sterlin ( in~_z _,__) __ _ 
Dolar (Amerika) 
Frank ( isviçre ) • 

-
Yazıhanesi inan 

Yeniden açttğımız istiklal Okulu karŞ151nda [ 82 ] numaralı İnan y•;~ 
hanesinde " Tüccari hesaplara bakıhr ve defter tutulur. Nüfuı, Tapu, ıci· 
na, Ferağ, Belediye işleri için her nevi istidalar yazılır. Ankarada .~el r 
letler - Devlet Şurası - Mabkemei Temyiz ile rt!smi devairdc~ı ~şl~' 
sür'atle takibedilir. Son sistem makinalarla mücehhez matbaada tab ıŞ .,. 
rine zirai alat, radyo, bisiklet ve bütün makina ve yedekleri radyo tilll~t 

leri ve memleketimizin yapı işle rin ı~ ktJllJnılmı~ı fenc! mllvank kireııl~I 
( tuğlalardan ) istenilen yere kadar göndermeğc delalet eder. ( Y?"~, 
ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazıları parasız yazılır. Sür'at intıt3 

emniyet yazıhanemizin prensibidir. 

c . 

Umumi neoriyat ınüdiirÜ 
Macid Güçlü 

Ad T .. .. - atbıas• ana urk sozu m 


