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Halk Bilgisi 

Ani.ara : 29 Tr>şrinsani 

Ln angi yeni halk tUrkUo;UnU lllJ dinlesem, hangi \'r'ni halk 
-.ohlıetine kulak ~isafiri ol-

a'tı i ·· · kl d d' 1 · · · çımın 1-;1 an 10lfını, en ıse erımın 
~ ' . 
iııruldu;;uııu ve kendime gelir gibi ol. 
~Uın tı faı·kedi \'Orum. 

•• 
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1 Sovyetlerle Finliler arasındaki harp 
1 bütün şiddetiyle devam ediyor! 

Kızılordu Ferijaki 
bazı mıntakaları 

limanını 
tamamen 

ve daha 
işgal etti 

1 
Bugun de Bnunde Yalman Yangı- 1 

, :ı IInlk Bilgisi kitaplarından biri 
itr, Her sahife bana vurdumdnn 

Fin kabinesi istifa etti; Moskov~ 

yeni bir milli kabinenin 
ile sulh şartlarını müzakere edecek 
teşkiline çalıştığı bildiriliyor 

lr L • 
llUpı aralıklıyor. Ve milletimden 

ır • 
•e~·lı:r fısıldn·or. 

\\lk 1 lnlka cj:;ildikçe, halka erdikçe, 
.,. tan oldukça, bende bir hidayete 

1 'lıenirı. bir ideale kavuşmanın cezhe-
"e s k. b ı· · M 'k' . ~d b ev ı e ırl\·Or. u-;ı ımız ve e . ~ 

İıı'.Yabmız, kafası bilip işliyen gön· 
~ anıp seven, halktan alıp halka 
trıne · · b S k" 1 • . sını nsaran anat ar nrı'l sa· •s , 111de dogup gelişecektir. 

J;" C)lkloru bil miyen, folklora dal 
' ~Ya •ı· n, folklordan ilham ve usul al-

t• ~n sanatkar, öksUzUn biridir. Kö-
tı~ ~derken, gökten inmiş islahatçıla
i~ enliği ile değil, yep yeni bir 
'lltrıJ'anın eşiğine ayak basan keşşaf. 

ltı 
~,~ _ınerak ve saygısı ile dolu olma. 

lazım... · 
y 

~I\ k ıllardır kendinden ayrılan, bu-
'-1. •.rınet ve hareketlerinin gafili 
't ~rı rtıUnevverlere kapısını kapayan 
~I~ tttdi duo~·ası içinde yuırulamayan 
tı} a, ,Yeni ,·eni bize ,.e \'enili~e a-
~ lt . . Eı 

iti\ a tadır. Onu gören gözler ve se-
b .. Cönullerle kavramak. ondan aldı· 
·~ız k 

~Ilı ıymet ve mebdelerle sanatla· 
•ıı b ..ıİ 'tıq • esl"mek ve yaratmak mevki· 

eli', '~·ız. 
1' 

~ltlt:· enilikleri mizi UJ:erlerine aşıla,,·ııı 
,
0 

~.~ acak koku ve dalı orada arama· 
~ ~J "c hulmaml7; lazım. Halkı bugunki 

~ at "art . . .. t l •ti! v ve sevıye~ıne gore yon u up 
lıt 'cck bir malzeme gibi değil, hen Uz 
ıç ~.rtı~:(d.a ve vicdanımızda mllnde· 
~lı' eni Turk,, ı1 yaratmak için en 
~ar Unsur diye ele nlmak, ve ışığa 
\·~ ~ak, vazifemi7dir. Yoksa bu 
'ı,~ lUrk,, , hep hayalde, hep mu· 
'il'tk a kalır. Tanzimat ve meşrutiyet 
trııı <!tlerinin en buyuk kusuru, bir 
!~i '~et halkını iyi ve gUzel sandan 
~~:nJ:lere alıştırmak iste.yen mUcı· 

. ecılerin gayretini gUtmesi olmuş~ 

ti 
~l il ~·urdda bu milletin inkilabını 
~Sf 

tc 1"tnem iz için. halkı bilmeye, 
~l: halka dogru gitmeye değil. 

n \•e halkın olma.va mecburuz. c; • 
~ ~~·luk kaygıların peşinde. bu · 
ı~ 1 1rlerin, gevşek havasında ruh· 
ı 11~ ~ıkıntı basan Turk mUnevver

llıl {11Pılacak en candan tavsiye 
~:I t~i gezip görmeleri, anlayıp 

t,h ttıdir. ;\eyin .)'UZU SUYU bur-
"t d - -
~tıı Urdugumu:rn, ne ve !kim ol-
li~ill~ll'. Ot!relerden nasıl kopup 

llıızı bilmek için memleketi köy 
"e k. it I nnş karış g~zmek gerek ... 

I ,~ <l. kı bilmeden, halkın sanatını, 
lıtt 1~nnını. halkın adetini, halkın 

Ilı-<.ılçJşUnU ta'lımadan ne yapar· 
~<l •rıı, köksüz ve İğreti olacaktır. 
a <l~anlar bir;. iman -uğruna diyar

llııı "e omuzunda heğbesi.Yle köy 
'd~ "şun 1 Iornsan erleri varmış, 
,, kcnıalizrnin · bö~·le di"arlar 
'v ·' -

t1~ e kö\· kö,· dolasacak Ankara ... , - . . 
muhtacız. 

Bay Kuzvelt'in Moskova ve Helsinkiye dünkü mesajı 

Finlarıd ira mukadderatrntn tayin edilecel!i yer 

Türk: -. 
inkişaf 

İngiliz ticareti 
ettirilecek 

Heyetimizle İngiliz ricali arasında · 
çok samimi konuşmalar oluyor 

Londra : 1 (Radyo) - Londra 
da bulunmakta olan Turk heyeti re
isi Numan Menemeocioğlu ile lngiliz 
ricali arasında malı, iktio;ııdi mesele
ler Uzerinde çok samimi konuşmalar 

yapıl maktadır. 
Turk • /1 lman ticareti çok ehem 

miyetlı idi. Muttefiklerin yapbsı an· 
laşmadan sonra eski vaziyetini kaybe 
den bu mUnasebatın Turk - İngiliz 
ticari mübadelelerinin inkişaf suretile 

1 

telafisine çalışılmaktadır. Tu_rk ihracaat 
mahsullarından bazılarının lngiltereye 

ne nisbetde yapılacağı tesbit edile

cektir. 
Bay Batler dun avam kamarasın· 

da Turkiye hakkında şö,de demiştir : 
- Kendisile ırnlaşma imzaladığı· 

mız Turkiyenin hayatı ehemmiyetini 
her halde tastik edersiniz, Numan Me 
nemenciottlunun Londra,yı ziyaretini 
buyuk tehaluldc karşılarız. 

Turk İngiliz ticaretinin inkişafı 

için halen mani olan engeller ortadan 
kaldırılacaktır. 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Londra : 1 (Royter) - Sovyet 
Finlandıya cephesinde harp bütün 
şiddetile devam etmektedir. Ta~ ajan
sının neşrettiği bir resmi tebliğe göre 
3Q teşrinisam sabahı saat 2 de Lada
ğa gölü civarında Kovajnoda ~ov

yetler Birliğine karşı yapılan tecavü
ze, K11.ıl ordu 'mukabele etmeğe ka
rar vermiş ve harekete geçmiştir. 

Kızıl kuvvetler bu mmtakada ilk 
hamlede mütecaviz fin kuvvetlerini 
geri püskürtmüş, ve zayiat verdir
miştir. 

Kokimiyaki kasabasında da teca
vüz eden lFınlandiya kuvvetleri püs
kürtülmüştür, Burada 10 asker bir 
yedek subay :esir alınmıştır. Ferma
loyada da l Finlerin tecavüzü mitral
yöz ateşi ile püskürtülmüştür. Lenin· 
grad askeri mıntakasındaki kıtatta 

Karaliden Fin arazisine aşmıştır. 
Burada on beş kilometre ilerle

miştir. Suzorli gölü yanındaki bir ka
saba ve istasyon zapt edilmiştir. Sov
yet tayyareleri k<· şif herek etleri yap
mış! ardır. 

Bipurl ve Helsinki tayyare mey
danları da şiddetlt- bombardman edil
miştir. 

Flnlandlya resmi teblljl 
Helsinki : 1 (Radyo) - Ruslar 

harp ilan etmeksizin hududun bir çok 
noktalarından hücum etmişlerdir. Mii• 
teanızlar tard edılmiştir· Bazı bokta
larda Sovyet ilerlemeleri devam edi
yor. Dun öğleden sonra her tarafta 
Sovyet ilerleyişi durc!urulmuştur· Ka
reli berzahında 4 Rus tankı tahrip 
edilmiştir. Burada bir çok binalar 
yanmıştır. Ölenlerin miktarı henüz 
bt>lli değildir. 

Pisurinin bombardmanmda 4 kişi 
ölmüş, 12 kişi ağır yaralanmıştır. 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

F ransız'lar bir Alman 
Deniz 1altısını batırdılar 

1 
r~---------ı 

Başvekilimiz Ka 

Almanlar Mayn dökme faaliyetine devam ediyor 

Londra ; 1 (R1'dyo) - Fra031z 

amirnllığı bir Alman tahtelbahrini ba

tırdıgını bildirmektedir. 

Londri\ ; 1 (Radyo) - Norveçin 
cenubu garbi açıklarında bir yaralı 

lng:liz tabtclbahiri ile bir İngiliz ge-

misi demirlemiştir. 
Londra 1 (Radyo) Şimal de-

nizlerind~ bir Alman deniz tayya es: 
düşürülmüştür, 

Lonora : 1 (Radyo) - Almanlar 
şimal d e ni1ler i nılc yeni bir mayın mın- ı 

takası tesıs etmişlerdir. • 

rabük yolunda 
.Ankora: 1 ( llususi) Başve

kilimiz Doklot· Refik Saydam 
l3n sabah ~.30 da Çankırı.Ya 

gı:lnıişlerdir. R~fik Saydam 
Çankırılıbr tarafından hara
retle knr~ılanmıştır. Burada 
yarım saat kadar teı;ekkuf eden 

l 
Ba~vckilimiz Karabuke hareket 
etmi:;-tir. 

~~~ 



Sahife 2 

BERLIN MEKTUBU 

Bay Göbelsin 
bir nutku 

Berlln : 28 T. Sani 

(E5\ropaganda nazırı Dr. 
(I' Göbels tugun Berlın 

de söyledıği bir nutuk-
ta harp içinde Almanyada sanat 
hayatının katiyen durmadığını gös
termiştir. Dr. Göbels, İngiltere ve 
Fransada harp patlar patlamaz bir 
çok tıyatro ve sinamaların kapan· 
masına rağmen Almanyada bütün 
bu gibi mÜ'!S .;eseler in açık olduğunu 
ve haı pten evvelki gibi faaliyetle.ri
ne devam t:Uiğini, hatla garp cep 
hesine yakın şehirlerde bile vaziye· 
tin aynı olduğunu söylemiştir. 

Nazır, Umumi Harpte Alman 
halkına meçhul olan ",.ntelek.tüel 
har p,.in bugün bütün kemamile tat· 
bik edildiğini işaret ederek sözlerini 
bitirmiştir. 

Müteakiben nazi liderlerinden 
Cr. Nay bir nutuk söyliyerek Al· 
~an yada , aktörler arasında işsizlik 
olmadığını beyan etmiştir. 

Gazeteler, Yugoslav gazetesi 
" Poliiika ,. nın muhabiri tarafından 

Berline yapılan yeni seyahatin intiba 
la· ını kaydetmekledir: Aim;ı,n mer
kezin: gezen Yugoslav muhabirinin 
ifadesi kültur haytıdın harp dola· 
yısile tahdit edilmeyip almanyada 
eskisi gibi devam ettiğini teyit eder 

mahiyettedir. Tünel ve tramvay is
istasyonlarında bir çok konser. piyes 
ve temsiJlerinin afışleri göze çarp· 
mistadır. Bılh-tssa şürası itaret edil· 
melidir ki: Beri in · tiyatrolarında 

temsil edilen eserlerler arasmda ln
giliz müdliflerinden VilyamSekskir 

ve Bernard Şavon gibilerde bulun· 
maktadır. Fransız müelliflerinin eser 
leıi dahi oynanmakta devam ediyor, 

Ceyhan istasyonunda 
muntazam ışık lazım 

Ceyhan: 1 (Hususi) - Ceyhan 
istasyonu bir lüks lam ">asiyle ten· 
vir edilmektedir. Fakat bu lamba 
gayrı muntazam yanmaktadır. Cey
han gibi ehemmiyetli bir istasyonda 
muntazaman ışık yakılması lazım· 
dır. 

Köy Enstitülerimiz 
ı Enstitüler her türlü ziraate elve

açılacaktır · rişli mahallerde 

Köy okullarına ögretrren yf"tiş · 
tirmek maksadıyle bir kaç yıldan · 

beri açılan eğitmen kursları faali 
yeti neticesinde şimdiye kadar üç 

dört b:n eğitmen yetiştirilmiştir. 

Maarif vekilliği bir yandan eğit
men kurslarıyle köy okullarına Öğ· 
reımen yetiştirirken bir yandan da 
her nevi ziraat işlerine arar:isi elve. 
rişli bulunan yerlerde köy enstitüleri 
açmağa karar vermiştir. 

Bu kararı tatbik maksadile bir 
de kanun projesi tesbit edilmiştir. 

Bu enstitüler münhasıran köy mııal 
limi yetiştireceklerdir 

Proj,.., bu işle alakalı ziraat, e· 
konomi, ve diğer vekaletlerin mü 

taleası alındıktan sonra lastik ve 
tasvip edilmek üze'e meclise sevke· 
dilecek tir. 

lık olarak kastamonuda bir köy 
enstitüsü kurulmuştur. Köy ensti
tüsü müdürlüklerine bu işten anla . 
yan ilk tedrisat rnüfet tişleri tayin 
edilectktir. 

Hilmi Uranın 
tetkikleri 

İş kanunumnz 
tadilat olmıyacak 

İş kanununun mesai saatları kıs 
mında bazı tadilat yapılacağı hak
kında matbuatta dolaşan şayialar 

asıls zdır. 

Alakadarlardan aldığımız malU
mata göre, kanunda hiç bir tadilat 
yapılmıyacaktır. 

Yalınız kanununun daha t>saslı 

bir surette tatnik edilmesini temin 
iÇin iki nizamname hazırlaomasile 
meşğul olunmaktadır. 

Beden Terbiyesi Bölge 
binası inşaao 

Beden Ter biyesi Seyhan Bölge· · 
si pravaları için asfalt ) ol üzerinde 
Türkkuşu binası karşısında 35 met 
re cepheli ve 25 metre genişliğin· 

da modern bir hinı inşası kararlaş
tınlmıştır. 

Beden Terbiyesi bu ar~ayı şeh· 
rirniz Belediyesinden satın · alacak. 
tır. gl".rek plan ve gerekse istimlak 

Orta tedrisatta 
• 

1
trahom muayenesi 

1 Şehrimiz orta tedri~at okullarırı 

da bir çok talebelerdn trahom ol 
dıığu anlaşıl.nış bunun üzerine diirı 
muayenelere başl.ınmıştır bu mUd)e 

neler neticesinde trahomlu görüle11 

talebeler sıkı bir tedaviye tabi tuıır 

lacakla rdır. 

Halep takımı şehrimize 

gelmek arzusunda 

Hale-p Mühte!it futbol takııf'I' 
iki maç yapmak üzere teklifte 
bubnmuştur. Bu teklif tetkik edıl· 
mektedir. 

Bir rakı kaçakçısı 

aletlerile yakalardı 

Camuz köyü arazisinde bir k0 

yu içinde kaçak raki çekmekte ola~ 
bı· Hasan oğlu Ahmet Sayit adında 

risi yakalanmıştır . 
kl·ıo Rakı çekilen yerde 2100 

da cibre müsadere edilmiştir, 

Adana eczacılarının 
içtimaı 

Adana eczacıları dün şehrİı111ı 
Etibba Q,::lasında bir toplantı yaP9 

rak meslt:klerine ait meseleler üıe' 
rinde görüş:nelerde bulunmuşlardır· 

atış poligonları 
Parti Medis Gurubu Reis Ve. işleri için teşebbüslere geçilmiştir. 

kili Mebuzumuz Hilmi Uranın şeh Bu binaya ait planı vakıflar mi· Haber aldığımıza göre, Bederı 
rimize geldiğini ve bölgemizde tetkik marı Bay Halim Ozan ' hazırlamak· Terbiyesi Seyhan Bölgesi şehrin erı 
lerde bulunacağını yazmıştık. tadır. kalabalık bir mahallinde bir atış P0 

Sayın Mebusumuz : dün Valimiz ligonu inşası teşebbüslerine geçırıiş: 
Faik Üstünü, Partiyi ve Helediyc-yi Bu haftaki maç tir. Ayrıca Adana stadyomuod~~~ 
ziyaret etmişlerdir, eski ve metrük askeri atış polig.0 

Gene dün Sayın Mebusumuz Şehrimiz Torosspor kulübü ile nunun da elli metrelik kısmı tarıııfll 
Adana Çiftçilerile bir konuşma yap· Adana Erkek Lisesi arasında yarin edilerek faaliyete ğeçilecektir. 

, (' 
mışlar ve zirai vaziyet üzerinde gö· şehir stadında hususi bir maç ya· Esaslı poligonun Ataturk P3 

rüşmelerde bulunmuşlardır. pılacaktıri kın arkasında beş senelik plana da; 
~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hil o!ara~ ··ed~ Te~lye~G~~ 

Direktörlüğünden gelen p anlara go 
re inşa edilecektir. Finlandiya - Helsinki 

Sovyetlerle Finlandiya arasında 
ihtilaf nihayet silahlı bir şekle dö
külmüş ve kızılordu Fin memleketi 
ni istilaya başlamış bulunuyor. 

Üç gündenberi gazetelerin sütun 
larında Finlandiya ve Helsinki keli· 
melerine su: sık tesadüf ediliyor, 

Bu memleket ve başşehri bak· 

kında yaptığımız bir etüdü kısaca 
okuyucularımıza verelim : 

Şimali şarki Avrupada bulunan 
Finlarıdiya 390,000 kilometre mu· 
rabbaı bir araziye malik bulunuyor 1 Finlandiyarın nüfusu 3,500,000 dır. 

GÜNÜN MEVZUU 

Bu memleket bir çok göllere ve çok 

zenğin ormaolaıa sahibtir. Finlan

diyanın merkez şehri Hc-lsinkidir. Bu 
başşehrin nüfusuda 293,237 kişiden 
ibaret bulunuyor. Hdsinlri şehri 1550 
senesinde kurulmuştur. Bu tarihten 

evvel burası hali bir arazi idi. 1890 
tcrih•n ! kadar Finlandiya İsveçe bağ 
lı idi. Bu tarihten sonra lsveçteo ay 
nlmış ve müstakil bir devlet haline 
gelmiştir. Eskiden beri Sovyetler Fin 

Gıda maddeleri hakkıJld' 

sı elde etmek tasavvurunda idiler. 

landiyadan mühim bir nüfuz mıntaka yeni bir nizamaaıne 

Nihayet, görülüyorki bu arzu filen d' 
tahakkuk ettirilmek isteniyor. Ha~er aldığımıza göre, her gırı 

dd · · arı• Finlandiyalılar nihayet çalışkan m1 ~sının ve kullanılacak c-şY e 
· ı d F · vaşıflarıılJ bunların ne \•akit ve 

11 

ansan ar ır. mlandıyalılar da Türk k"ld h"I 1. sıb 
r · · A şe ı e ı e ı veya m11ğşuş veya 
er gıbı orta syadan gelip şimal h . d d' . . , be' 

d ate muzır ad e ıleceğını ve .. 
oğu Avrupaya yerleşmişlerdir. Bu dd d hl"I . . k 0Qı1111 

k h 
. ma e en ta ı ıçın almaca e 

memle ett~ e lı hayvanlar pek çok "k J • . . hbat " 
F

. . . ne mı tar arını tesbıt ıçın sı 
tur. ın memleketımn başlıca ıhra · k ~ l t" f d e bş 

• • A a e ı tara ın an bir nizamnarfl l 
cat maddelerını, et, kereste, kağıt 1 .. k k hh A 0ca tS 

• zır anmış yu se sı at şurası 
hamuru, tereyagı, yumurta, balık ve 1 . d"f . . kA A • ,ıarı11 
d · t k"I d Nı T vıp e ı mıştır ve alet alakaJa f 

en eş ı e er. - a - f·k . . l k ı)r35 
ı rızı a dı tan sonra devlet Ş 

na gönderilecektir. 
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SÖZÜ -
/\bone şartlan 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 

3 Aylık 100 
1 Aylık \00 

l - Dı~ memleketler ıçin Abone 

bedeli değişme1. yalnız posta masrafı 
laınınedilir. · 

2 - ilanlar ı ~·ın ıdareye müra-

;,;at erlilmelidir ------• 

RADYO 
Bugünkü Program 

lüRKIYE RADYO OIFüZlYON 
Iıosr AL ARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her gUn yalnız kısa dalga 31,7 
'Ilı. 94ti;) kc/s ~ostamızla. neşredilmek· 
t, olan Yabancı dillerde Haberler 
taatlcri aşağlda gönsterilmiştir. 

İranc:ı. Saat ı:J,00 ve 18,43 de 

t\rapça ,, 13,15 ve 19,45 de 

F'ransızra ,, 13,4j ve 20,15 de 

Cumartesi - 2 I 12 / 939 

,
1 

13.30 Program ve Memleket Sa
Ayarı 

b 13.3S AJANS ve Meteoroloji Ha-
9tlcri 

13.50 TÜRK MÜZİGl 

~ Çatanlar : Reıet Erer, Cevdet 
~()lan, Redif Fer san, Kemal N. Sey

llrı. 

Okuyan : Müıeyycn Senar 

t 1 - Osman Beyin Hicazkar Peş• 
C11· 1, 

~ 2 - Arif Bey - Hicazkar Şar. 
~~ı: (Bir halet ile süzdü yine çeşmini 

1 dar) 

Şq 3 - Udi Mehmet - Hicazkar 
rlı : (Seni candan severim) 

~. 4 - Osman Nihat Hicazkar Şar
hl; (f.Ucrc uzaktan bak bana yakın 

illi 5 - Rcşet Erer : Keman Taksi· 

~~tk 6 - • • • • • • • • • • - Suzinak 
lıJ 1 

: (Görünce gerdanında~ çıf te ha· 

7 ·- Suzinak Saz Semaisi. 
bıı~ 18 - Hüzzam Türkü : \Alıverin 

arnaını) 

~ ~Gerisi altıncı sahifede ) 

ttnlış kitaplar meselesi 

e 

tı~~ Duo, orta tedrisat talebelerinin 
d~~ ~a kitaplarındaki yanlışlıkları 
~~~ ~ tınek için talebelere birer lda· 

~erileceğini yazmıştık. 
~ta ektep idareleri bütün talebenin 
~,:1 arını tetkikle meşguldurlar. Bu 
~ktllılar yakında talebeye dağıtıla· 

it, 

ŞJ2HfRDE HAVA ....___ __ _ 
~\t~~hriınizde dün gökyüzü açık. 
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1 DlYıri1y©1 h©llb>~ırD~ırö 1 
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Hereke - Yarımca arası 
kazası !yolunda tren 

Beş eşya vagonu parçalandı; 
yalınız bir yağcı öldü 

Daladye kabinesi
ne büyük itimat 

Londra : l (Radyo) - Fransa 
meclisinde Dal ad yenin nutkundan son 
ra büyük t~zahürat yapılması Lon
drada memnuniyet uyan::lırdı 175 re 
ye karşı 318 reyle Daladye 'kabine 
si tekrar itimat kazanmıştır. 

Ticaret vekilimiz Ankara : 1 (Hususi) - Hereke 
Yarımca arası yolunda bir tren ka· 
zası olmuştur. Yarımcadan gelmekte 
olan bir marşaodız Herekeden hare· 
ket eden trc:nt: çarpmışiır beş yük 
vagonu parçalanmıştır marşandizin 

yagcısı ölmüştür insanca haşka za · 
yiat yoktur. 

almanyada petrol buhranı 
Efkarıumumiyey"! radyoda 

gittikçe artmaktadır 
bugün izahat verecekler 

Ankara Haydarpaşa ve Hay· 
dnpaşa Ankara arası trenl~ri bir 
müddet aktarmalı geçmişsede yol 
akşama doğrü tenıizlenmiş ve hat 
larda normal gidiş geliş temin edil
miştiri 

ltalya-Türkiye tica
reti genişliyecek 
lstanhul : 1 (Hususi) - ltalyan 

fsbrikaları mümessilleri memleketi· 
mizlc büyük iş yıpmalc üzere Türk 
tacirleriyle temaslara girişmişlerdır. 
Bu maksatla ltalyaya çağrılan tacir· 
lerimizden bir heyet fabrikalarda 
tetkikat yaptıktan sonra bu sabah· 
ki ekspresle şehrimize gelmiştir. 

ltalyadan ithalatımız ihracatımız 
dan iki milyon lira kadar fazla ol
duğundan ltalyadan yeni mal getir· 
tebilmr:k için evvela kliring hesap· 
larındaki bu açığın kapanması li
zımgelmektedir. 

ltalyaolar bu maksatla piyasa
mızda ne bulurlarsa almak niyetin· 
de olduklarını bildirmişlerdir. 

Bu mesele halltdilince piyasa· 
mızda Almanlarla iş kesildikten 
sonra başgösteren saç ve diğer de
mirli maddeler sıkıntısı zail olacağı 
temin ediliyor. 

İngiliz mavi kitabına 
Almanya cevap veriyor. 

Londra: 1 ( Royter ) - Haber 
alındığına göre Almanya İngiliz ma · 
vi kitabına cevap vermektedirr 

Almanya bu kitabmda harbin 
mcs'ulu olarak lngilterenin Varşo· 
va elçisini ve fogiliz hariciye neza· 
retini göstermektedir. 

Bu yük Millet MeclisiJ\ de 

Ankara : 1 [ Hususi J - Bü 
yük Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltayın riyasetinde toplanmış ve 
Posta, T clgr af, Tele fon idaresile 
Devlet Demiryolları hesabı kat'isini 
kabul etmiştir. Meclis Pazartesi gü· 

Londra : 1 (Radyo) - Alman. 
yada petrol buhranı baş gösterdi. 
Vaziyet r çok mühimdir. Almanya 
sun'i petrol istimal için fabrikalar 
kurma~a çalışıyorlar, 

Almanyadaki vapur 
larımızın siğorta Ücreti 

meselesi 

Şima) v-, Baltık denizindeki 
mayn harbi Almanyadan geltcek 
vapurlarımızın hareketini geciktir
miştir. 

İngiliz siğorta kumpanyaları her 
şeye ratmen vapurlarımızı ve 

mürettebatın sitorta etmeği kabul 
etmişlerdif. Ancak her vap:.ır başı-
150 bin lira prim istemişlerdir 

Münakale v~kaleti meseleyi tet· 
kik etmektedir. 

Macar hariciye nazın Ça • 
kinin beyanatı 

Londra: 1 (Radyo) - Macariı. 
tan hariciye vekili Kont Çıkinin Ro. 
manya hakkındaki beyanatı İn2iliz 
razetelerinde iyi karşılanmamakta· 

dır. 

Ankara : 1 (Hususu) - Hiiku. 
metimizin aldığı tetbırler hakkında 

ticaret vekili'lliz Nazmi topçuoğlu 

Türk efkrıa umumiyesine yarın ak· 
şam (Bu akşam) saat 19,45 de An 
kara radyosunda izahat verecekler· 
dir. 

Ankara kanalizasyonu 
lstanbul 1 Hususi muhabiriminden) 
On sene tvvel lstanbul kana· 

lizyon tesisatının plan ve projelerini 
yapan Alman mütehassısı pröfesör 
Eduard Vıld bu sabahki ekspresle 
Berlınden gelmiştir.Pıofesör, Anka
ra kanalizisyon planfarım yapmak 
için çağrrldıtını, bu - akşam hüku
met merkezimizde İşe haşlıyacağını 
bu seyahattan istifade ederek lstan
buldoki inşaatı da gözden geçire· 
ceğini bir müharririmize söylemiş. 

tir 
Belçikada bulunan iki lran za 

bitide aileleleri ile birlikte ekspres
te gelmişlerdir 

Burada transit olarak geçtıkle· 
ri, ni lrana gideceklerini, ' Belçilca
mn tamamite sakin bir halde oldu. 
.funu söylemişlerdir. 

Sovyet -Fin harbi 
Birinci sahifeden artan -

Tokalo üzerine yabılan hücumda 
iki, Helsinki üzerine yapılan hava hü. 
cumunda da bir Sovyet tayyaresi 
düşürülmüştür. Sovyet deniz fılosu 

sahilin bazı noktalarını bombardman 
etmektedir. 

Tokale adası esasen evvtlce tah· 
liye edılmişti. Burada yalnız bir Fin 
bekçisi vardı. 

Lodaga gölü şimalinde de iki 
Rus tankı tahrip edilmiştir. Sovyet 
tayyareleri mühtelif noktalardan de· 
miryollarma taarruz etmişlerse de bu 
taarruzlar püskürtülmhştür. 

Finlandiya kıtaatının maneviyatı 

sağlamdır, 

Helsinkininin bombardmanında 

bir fen :mektebi yıkılmış, mektebin 
direktörü ağır surette !yaralanmıştır. 

On beş Sovyet tanaresi de Hel· 
sinki Amerikan elçiliği bınası etrafına bir 
çok bombalM ;ıtmıştır. 

de denizden gelen kızil kuvvetlerile 
olmuştur. 

Kabine lst:taamı verdi 

Helsinki : 1 (Radyo) - Kaian· 
der kabinesi istıfasını vermiş ir. 

Moskova ile sulh şartlarını mü
zakere edecek yeni bir kabine kuru. 
lacaktır. 

Sovyetlerln verdljil ~ültimatom 

Helsinki : ! (Radyo) - ' Sovyet 
hükumeti Helsinki hükametine bir 
ültimatom göndermiştir. Buna göre, 
eğer Sovyer şaı tlarına · uyulmazsa 
Fınlandiya baştan başa tahrip edile
cektir. 

Amerika efkarı umumiyealnde 
inflaı 

Fınlandiyayaya yapılan tecııvüz 

Amerika dkarı umumiyesinde büyük 
infial uyacdırmıştır. 

Ruzveltfn gönderdl§I mesajlar 

Londra : 1 (Sadyo) Amerika 
Cumhıırreisi acele Vaşingtona dönmüş t ~Cd afıf rüzgarlı idi. En çok sıcak 

e 20 dereceyi bulmuştu. nü tekrar toplanacaktır. 

Sovyet kı t a:ıtı Kokeneı kiye doğru 
yürümektcdır.· Sovyetler Fç11jaJ.i Jıma· 
nim zapt etmişlerdir. 

Bu işgal hem karadan ve hem ( Gerisi altıncı sahifede ) 
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T •• rk Paktı 

Son zamanlarda dip 
lomatii... sahada ~ıı Londrada çıkan 

kerlik mükellefiyeti ca 
ridır ve hazar zamanı 

kadrosu sür'atle geniş· 

letilebilir. Efrada mıın. 

tazam bir s u ' e t t e 

kutu hayaller o kadar 

ziyadeleşti ki Ba;;v('ki· 
Scotsman dan 

:!rl-11-939 
lin Britanya, F • ıınsa V(' 

ve Türkiye arasınJ 4 bir üçler pak
tının imzasını ilan etmesi heyecanlı 
bir memnuniyr.t uyandırdı Son bir 
kaç S('ne içinde iını.alanan bazı ve
sikaların aksine ülarak buna sada
katle riayet t>dilc..:rğiııe insan hiç 

şüphe etmiyor. 
Diplomasi aleminde Türkiyenin 

şöhreti yüksektir. Avrupa harbinde 
müttefiklere karşı harp eden mil· 
letl('r arasında, nıiic<1dde bittikten 
sonra hir kaç. rniişkil va;.iyete rağ
men, Türkiye en az kın duyan ve 
uyandıran bir millet olmuştur. Onun 
daha uf ak fakat daha tabıi arazisi 
dahilinde yenid~n c-.rılanmasc son 
yirmi senenin Kemal Atatürk tar~ · 
fından çizilen hatlar iizerinde }Ürü· 
dü~ünü gösttriı: Bu siyaset müte· 
caviz dctiı, fak at yıırdun istiklaline 
fevkalade kıskaııçtu. 

Çanakkalr için hususi mesuliye· 
tini tamamiyl,. ıniiJriktir. Garp dev· 
Jetleri ·ı ürkiyc il~ Ku,.ya arasında 
husumet görmcti ne atzu ederler, 
ne de l.ı.unda hir ıueııf aatleri vardar. 
Başvt-kil avam kaınara~nda :.,u iki 
memleket münascbdler.lnin bir dost 
J11k esasi üzerim" istınat etmesıni 
mcnuiuntyetle karşılaın ştw.: 1 

bakılmakta ve onlar da en ağır ta· 
lim ve terbiyeye n('ş'e ile mutavaat 
etmektedirler. Subayların yetişme 
sine gösterilen ihtimam onlara, eski 
günlerde tahayyül Lile ('dilmiyeo, 
terdi teşebbüs kaoiliyeti vermiştir. 
Hazari ordu 200 000 Jir. Fakat 
askerlik çağındakilerin ekserisi sıkı 
bir talim ve terbiye görmüş olduğu· 
için ihtiyatlar müdhiş bir kuvvet leş 
kil ediyor. 

A skeri kudret, nesillerden beri 
ihmal edilen sınai ve zırai 

inkişaf dolayısiyle mukaye!'e kabul 
etmez dertcede artmıştır, Memleket 
maden kaynaklarının keşfı ve işle· 
tilmesi de bu kudreti artıran en bi
rinci amildir. Türkiye bugün kendi 
ihtiyaçlarını karşıladıktan başka se-
nede 500,000 ton çelik ihraç edile
bilir. Harpte hayati bir ehemmiyeti 
haiz olan nakliyat, takriben 2000 
mil d~miryolu ve bir çok ytni yol· 
lar inşasile modernleştirilmiştir. Oü 
tün bunların, ukiden iştikraz ile • 
yaşıyan bir memleket tar;,fıedan 
k_endi kaynaklar> ile bı.şarılmış ol 
ması en dikkate şayan bir hadisedir. 

ı. __ P_•_v_a_s_a_o,_a __ v_A_z~•~_E"'!'T"""'!'-_ı 
Boğazların v:.7.İyl"tı 1 Amerikahl~r memleketi-

Mtiltefikler ic;in en mühim me 
sele hırrp zamanındn Boğazların va 
ziyetidir. Bcgiin imzalanan pakt 
Çanakkaleye dair hiç bir madde 
ihtiva etmiyor. Mamafih böyle bir 
şey de lüzumsuzdur. Çünkü Montrö 
mukavelcsı bu mesel('yi halletmiş· 
tir ve onun hüküıııleri hala ceridir. 

! mizden mal almak istiyor 

Mııahedeyi değiştirmek için di· 
ğer bütün akidlrrin muvafakati 
lazımgelmektcdır. Vakia bu devltt
lerden her hangi birı mukaveleyi 
kendine göre tcf sir rdebilir ve di· 
ğerleri de istcrl~rse itiraı. ed('r ya
hut etmezler. F .,kat asıl mühim olan 
şey Boğazlar serbcstisinin o zaman 
ki kadar şimdi de müemmen olma 
sıdır. Yani muahededcki Protokolıı 
son derece ent~resandır. Bu protCI 
kol müttefikler ile Rusya arasında 

harp çıktıği zaman Türkiye mütte 
fikler tarafrndan h.ube girmeğe 
mecbur değildir, Fakat muahede 
asıl hakim olan amil onun ruhudur. 
Türkiyenin askeri kudreti. 

A tatük'ün dinamik liderliği altın
da Türkiycdt ba;;arılan ik· 

tisadi ve içtimai reformlar sayısızdır 
fakat hiç biri onun kudretli bir ordu 
vücuda getirme. i kadar şayanı hay· 
ret değildir. Avrup harbinin nihaye 
tinde teşkilatı bozuk. ayaklara çıp · 
lak, elbiseleri pc·işan bir kafile, 
bugün t'chir;at ve talım bakımından 
herhangi muazzam bir devlet ordusü 
ile boy ölçüşrc .. k bır ordunun mü 
y'sini teşkil etmiştir. Mecbu. i as 

I 

fstanbul : l Hususi muhabirimiz 
den) - Nevyork ticaret at.aş~miz 
mıntaka ticaret odasına bir mektup 
göndermiş Amerikan alıcılarının 1 ür 
kiyeden mühim miktarda mal almak 
istedıklerini bildirmiştir. 

Amerikan firmalarının almak is 
tediği maJJelcri bildirenbir liste de 
mektuba bağlıdu bu maddeler ara 
sında bilhasa anason, balık, deri, av 
derileri incir, kestane. kitre, fındık, 

· haşhaş, kuru üzüm kuşyemi maden 
cevheri palamut nohut sucuk pastır 

ma sünger sakız şimşir tohum var
dır bu haber piyasada memnuniyet 
uyandırmıştır. 

Diğer taraftan dün ecnebi m('m 
leketlerden piyasamıza uzun müd
detti. Buhranı çekilen birçok mallar 
gelmiştir bu arada Avrupa harbi baş 
ladığındınberi ilk defa olarak mü· 
him miktarda çivi gelmiştir çivi fi
yatlarının düşeceği tahmin· edilmek 
tedir. 

Dün Filistine kestane ve elma, 
halyaya balık yumurta Macariı.tana 
sigara kitr~ Yugoslavyaya kitre, bal 
mumu Romanyaya tütün susam ba
lık tatlı badem çirozbalığı lakerda, 
Fransayı iç fındık Y0 .. nanista11a taze 
torik Bulgaristana taze ve tuzlu to 
rik yavınbalığı sazan balığı Mısıra 
iç fıstık kestane gönderilmiştir. 

Görüldüğü üzere ihracatımız gün 
de::ngüne artmaktadır bir-çok madde 
lerin ihracının serbest bırakılması bu 
yo~da mühim amil olmuştur . 

F eo Aleminde 

Ubermikroskop 
Mikro kobun keşfi tcbabettc bu5 uk bir inkiliip .r:ıpmıştı. Geçen ene bu· 

nun fevkinde ve çok kll\·uetli bir ınikro,kcp keşfedjlmistir. Übermikro ko 
5 :ıni mikroskop fc,·ki İsmi Vf'rilen bu alet bir sene içinde fc,·k:ılade fa\ d:ı· 
l:ır temin ctnıi, 'e teb:ılıctin bir k:ıt d:ıh:ı terakki n~ inkişaf lıulmao;ına hiz:· 
met eylenıi-;tir. 

Übcrınikro kopun kaşifleri doktor Ruska ,.e doktor ,·on Bıırrie" i mi • 
de iki genç Alman alimidir. Yeni alet bakteriyoloji \'e ,·iru arnştırmal:ı· 

rında ,.e bahu'u" kan tetkiklerinde bu,butun yeni neticeler 'ernıistir. l\te
sda şimdiye kadar h:ıyvnnl:ırd:ı ha .. talıkların lıaisi mikropl:ırın kurrevi ve 
;:. uyar lak oldnğu zannolunuyordu. 1 Ialbuki tıhl·rmikroskop bunların mikap 
ve kubik şekilde oldugunu ishat etmiştir. Bazıları da uçlnrı 5·u,•:ırl:ık men· 
suri sekildedir . 

Gene bir cam s:ıthına konulan kanın teşkil ettiği mecralardan pro• 
toplazm\arın hUn,\ cierİ OC~i,.ti0i bu alet S:l,\ esinde keşfedilmiştir. 

Bakterilerde tev:ıru, vetiresi bu alet snJ esinde tetkik edil mi tir. Ta
''uk \'Crenıİ ba ... illeri bu afetle tetkik edildiği zaman bazı kimye\"İ e :ıs t:ıŞ· 

ların mevkil"ri ta,\ İn edilmiştir. Cbermikroskop şimdiden nrdi~i ilmi ve 
nazari neticeleri ilmin ilerleme i için yeni yollar açılmasına hizmet edecek· 
tir. 

CEPHEDEN HABERLER 

İnsan gibi hayvanlarda 
seferber hale getirildi 

, 
... ---------------------------------------

Cepl\eye LOO bin Güvercin gönderildi 
~Harpte güvercinlerin vazifeleri 
hizmetler.ff... qahil bir kaç misal! 

Harp ba~İayır.ca}ransada, 
sanlar. arabalar, beygirler gibi gü 
vı::rçinler de .~eferb~r edilmişl('rdir. 
Güvercinler Öted('nbtri harpta pos 
tacılık vazift~ini yaparlardı. ~rdu-

• ... , . 
ların ~otörle~m •sine rağmen güver 
cinler. bu vaztfeyi yapm1kta devam 
ediyorlar. KoJ~rdud~'' bir güvercin 
kolu vardır. 

Bu kol 6 ~rabadan mürekeptir. 
Her arabada 80 güvercin bulunur. 
Postacı güvercinler diğerlerinden da 
ha hafıf ve son derece süratlidirler. 
Saatte kolayıa 20 kilomttre kate· 
derl('r. Bu yuzd('n baun güvercinler 
telsiz telgraftan dahj çabuk ve daha 
emin bir surette muharebeyi temin 
ederler. 

Telsiz telgrafta muhaberenin ke
silmesi. düşman tarafından alınabil 
mesi ihtimali vardır. Güvercinler için 
böyle bir ıhtimal yoktur. iyi terbiye 
edilmiş bir güvercinin yolunu şaşır
dığı şimdiye kadar görülmemiştir. 

Son zamanlarda tahtelbahir, tay 
yar('ler de güvercin kullınmağa baş 
lamışlardır. Manş denizinde batan 
bir tayyare, son dakikada uçurulan 
güvercin sayesinde kazayı bildirmiş 

ve tayyarecilcrin kurtarılmaları ka. 
kabil olmuştur. Tayyareci birşey yaz· 
mağa vakıt bulamadığı belde güver 
cinin halkasından ve numarasından 

tayyaredM geldiği ve tayyarenin ka. 
zaya uğradıtı anlaşılmıştır. 

Harp zamanında büyük hizmet· 
ler eden güvercinlerden bir çoğu ya· 
ralınır, bunları tedavi için hastane· 
ler nekahat müddetini geçirmelerine 

mahsus nekahathaneler var.dır. 
Paris gazetelerinde okunduğU01 

göre son günltrde Maginot hattıol 
100.000 postacı güvercin göndel'11· 
miştir. Banlar 1914 - 1918 har" 
binde olduğu gibi şimdiki harpted11 

muhabere ._izmetlerinde kullanılacık· 
lardır. Postacı güvercinlerin harpte 
ifa ettikleri hizmetlere dair bir k•' 
misal zıkredelim: 

it Verdun mu har('belerinde b 
Fransız müfrezesi, Ôlüm deresin~~ 
Aımanlar tarafından muhasara ed• 
mişti. Mahsur müf reu, posta gü~: 
cininin boynupdaki minı mini hılk~ 

tU"i 
ya şu tezkereyi yazarak uçurnıul. 
11Telefon muhaberemiz kesilnıittil• 
hala mukavemet ediyoruz. 

Güvercin, bu mektupla fer•' 
hatlarına gitmiş, vaziveti ötr'. . . i-' 
F ransız kumandanlığı. derhal bl~ 
dad kuvveti göndererek 1111 

Fransız müfrezesini kurtarmıştır. 
. . til' 

Y ıne harbi umumide Vauk• 11 
... 

kamı kumandanı, elindeki pos_tı -;. 
vt:rcini ile emirlerini gönderllllf ,...< 
bu sayede muharebeyi kaz•ll 

mıştır. / 

"Sevgi dost,. namındaki p<>'t•; 
vercini, Argonne cephesinde 111ab",_ 
muş nazarile bakılan bir Anıer~ 
taburunun kurtarılmasını t 0 
etmiştir. Amerikalılar, ~onrıd•0 .4 
len bu güvercini tahnit etmif le~ 
Vaşington müzesine koy01uıl• ıdd' 
Bu kahraman güvercin yarılı 0 

- Ger isi altıncı sahifede ""' 
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l-lalk Cephesi 
1-larp Cepesi 

-·-

ltalyan matbuatında Rus aleyhtarlığı 
I " İtalya, bolşevizmin hiç bir zaman Tuna havzasına ve 

balkanlara doğru uzamasına meydan vermiyecektir. ,, 

3 

3 

it 
e 
I· ,. 
•• 
ıır· 

,,, 

a· 
e· 

ıf 

li::=8 ski harplerde cephelerde 
~ tehlike vardı, şehirler 

ı. nisbeterı, hatta tamami 
\' tehlikeden uzaktı. Şimdi ise tersi . 
~: Cephelerde hemen hemen hiçbir 
tcket olduğu yok fakat Fransız, 

~~liı şehirlerinde halk hemen her
'tan tehlike işareti ile sığınaklara 
ılşıyor. Şehirlerin üzerinde tayya 

er Çarpışıyor. 

\~ tskiden cephelerdeki askerlerin 
~v'lcirnancviyelerini arttırmaya ça 
~ ltlcırdı,.şimdi şehir halkının kuvvei 
~~l\cviyesini kaybetmemesine dik-

"diliyor, 

~ Şu fıkra bu vaziyeti ne güzel 
ld 

e ediyor. 

,
11 
~aşvekil Daladye geçtnlerde 

~~un cephedeki askerleri teftiş 
~tken F ı ansız neferleri ile görüş· 
~~ş: Onlara Par iste halkın ve hüku· 
i~ırı Zafere karşı nasıl büyük bir 

len ııt beslediğini anlatmış. Ayrılır· • 
,,d askerlerin elini sıkıyormuş. Bun 

arı bir piyade neferi Öaşvekıle: 

'ıı ....... Hal~ın ve hükumetin kuvve· 
1ne 

~~ vıyesı tanı olduğuna çok mem 
01dum," deCAİŞ. 
C.. .. .. ır :% Oruluyor ki cephedekiler ı:ısıl 

t._
1 
e gerisinde ve hükumet mer-

"~ e . • 
~·ı rınde cereyan eden siyaset ve 

t h 1 

~tt;ık arbinin ne ~etice vereceğini 
ediyorlar .. 

' Garson ! 
......_Emriniz ? 
........ a· ır liste, lfıtfen . 

~~~ Haysiyet sahibi vakur bir 
İt t dı. Son. derece ağır ve ciddi 

ab· \ibis .l'lt. Zayıf, taze tr;1ş olmuş, 
~li es, }'eni ütülenmiş; heybetli bir 

vard ı. 

'Dinle! 

'Efendim! 
'O rdove ... 

~ Evet, bayır, 
\t 'döve ve rakı geldi. Yedi. içti. 
~t>} listeyi eline alarak bir göz 

""lltd' 
, 

1
• tekrar bıraktı : 
Garson 1 

~ Şirndi, bayım. 
, 1' avuk nasıl, iyi mi ? 

tvet. 

\ ~ iyi rni ? Ciddi;söylüyor mu· 

f' ~~;atsan böyle bir vaziyette ya· 
ol' ~~~o;ıliyenıedi. Kibar müşterisinin 
,ıı ~lla eğilip teminatla fısıldadı : 

, ~ize gelmez, bayım. 
'eşekkür e..ierim. 

~ Başka ? 
)' "'bunya güzel mi ? 

ıııe bayım. 
Cörebilir miyim ? 

~· liay ha}! Hemen şimdi. 
ıra 

2: so .• ra garson bir tabak 

( " Novosti" - 2 I, 11. 939 ) 
gazetesi " İtalya ve komintern aley 
hinde:Ci pakt " serlevhası altında 

neşrettiği bir baş makalede yaşadı· 
ğımız badisel~r arasında İtalyan Lol 
şevizm müvacehesindeki vaziyetini 
tetkii.. etmektedir. bu gazeteye gö 
re: En ziyade Japonyayı alakadar 
eden antikornitern pakta İtalya, sırf 
ideolojik saikler dolayısiyle iştirak 
etmiştir. 

nuyor: Halbuki, komitern aleyhinde- 1 

ki pakt ve belki de Roma - Ber- 1 

lin mihveri paktı Sovyetler aleyhin
de akJolunmuştur. İtalya. Alman-

ı ya - Soviyetler İş birliği karşısın 

1 

da kenarda kalmış ve harbe bitaraf 
lığını muhafaza etmiştir. İtalya, Mer· 

1 hun vakti gelince bu günkü harp 
hak kında lazım gelen kararı vere 

Çünki ltalya ile Sovyetler ara
sında nüfuz mıntakal(jrı bakımından 
bir rakabet mevcut değildir. İtalya 
yı en ziyade alakadar eden şey Ber 
tin - Roma mihveri paktı idi. ltal
ya bu pakt ile deruhte etmiş bulun
duğumu taahhürleri daima harf har
fine infaz etmistir. Sovyet mıntaka· 
larının ve ondan sonra da Çekoslo· 
vakyanın işrali esnasında da Al. 
manya ltalyadan yardımlar görmüş 
tür. 

Au gazete diyor ki: 
" Danzig ve Lehistan kotidoru 

meselesinde İtalya, mutedil hareket 
etmesi hususunda Polonyaya tavsi· 
yelerde bulunmuş. aksi takdirde 
kendi mahvını kendi hazırlayaca 

ğını hatırlatmıştır . Fakat Oanzig 
ve Koridor meseleleri kat'i .safhaya 
girince. İtalya kenarda kalmayı ter· 
cih: etti. 

cektir. 
ltalya bitaraflığının ve Avurpa 

da başlamış olan harp karşasında 

takip ettiği siyasetin hangi gayele
re matuf olduğu hakkında şimdiye 
kadar bir çok tahminler yapılmıştır. 
Molotof ve Ribbentrop tcırafından 

imzalanan sulh teklifi vaki olduğu 

zaman ltalyanıo da bu teşebbüse 
iştirak edeceği rivayetleri devran 
etmişti. Fakat ltalya bu hususta hiç 
bir karar almadı ltalya Berlin - : 
Roma mıhveri paktına sadakatini 
tebarüz ettirerek bitaraflıkta devam 
edegelmiştir. 

Fakat şimdi " Gazetta del Po
polo" sansasyonel bir makale ne~

retmiş bulunyor. Bu makale- İtalya
nın , anti komitern paktının akdine 
amil olau ideolojik esesları terk et· 
mek nihayetinde olmadığını göster· 
mektedir. Bu gazete diyor ki : " 
Avrupanın bolşevizme karşı müda · 
faası bu gün, her zamandan ziyade 
ğün~ meselesi halini almıştır. İtal
ya hiç ~ir zaman bolşevizmin kar. 

AJmanya , arazi müddiy~tına 
İtalya değil Sovytlere ile iş birliği 
yaparak tahakkuk ettirmiş -~bulu· - patlardan·~leriye, yani Tuna · havza-

K ı K. a p ı ·I ~' -1 . 

' 

HiKAYE 1 _____ , 
içinde iştah açan bir iki barbunya 
getirdi. Kibar müşteri onlara bir 
göz altı, Lir tebessümü garsona 
memnuniyetini bildirdi. En büyük· 

)erinden iki tanesini tavada pişirme· 
sini emretti: 

- Fakat çabuk ol. 
- Peki, bayım. 
- Bira da getir. 

- Bir bardak, duble mi? 
- Şişen yok mu? bir şişe gc-

tir. 

- Var, efendim, şimdi. 
- Başka neniz var? 
- Bıldırcınlarımız var, bayım. 
- Güzel . Bana dört tane pi· 

şu· 

- lskara mı ? 
- Tercih ederim. 

Pişmiş kıpkırmızı bıldırcınlar 
geldi; hava bunların kokusile doldu. 
o kadar ki, diğer müşterilerin burnu j 
dayanamadı. Hatta kuru fasulya yi
yen biri karakteristik bir hareketle 
kişnedi. Kibar müşteri ,kıskanç ba 
kışlara ehemmiyet vermeksizin, bıl· 
d ırcınları birer birer temizledi, son-

ra : 
- Garson 1 

- Şimdi efendim. 
- Başka ne yiyeyim ? 
- Ne arzu ederseniz, bayım. 
- Hal lstakQz var mı 
- Maalesef bitti. 
- O halde bana biraz püre ve 

kebap getir. 
- Kebap mı? 

evet biraz kebap, daha doymadım. 
çünkü ... Ve, bit şişe daha lıana ge· 
tir. 

- Hay hay, bayım. 

Garson gitti. Biraz sonra kebap 
ve bira ile geldi. 

Rahat rahat, bunu da bir çırpı· 
da temizledi. O ne iştah öyle, nazar 
değmesiıı! Garson onu seyrederek 
seviniyordu, Bunun gibi iyi ve kibar 
müşteriler pek nadirdi. Peynir de 
ısmarla Jı. Sonra :yemiş de getirtti. 
Yalnız, karnı ~hafifçe şiştiği için her 
halde onu rahatsız etmiş olacaktı ki 
dikkatli bir hareketle kayışını gev. 
şetti Ceplerini aradı, cigarası yok · 
tu . 

sı ve balkanlara doğru uzanmasına 
meydan vermiyecektir. Çünkü böyle 
bir hareket bolşevizmin akdenize 
di:iğru ilerlemesine kapu açmak o· 
lur. Bu gün bolşevizme karşı garp 
kapularının açık oldukları, karade
nizin ve dolayısile ak<lenizin bolşe· 

vikler tarafından tehdid edildiği u· 
nutul mamalıdır. 

ltalyanın vaziyeti ayandır. ltalya 
vaziyetinin inki~afını azami dikkatle 
takip edecek ve Sovyetlerin emper. 
yalist emellerini hiç bir zaman dik· 
kat naıarından uzak bulundurmıya
caktır." 

"Novoşti,. , İtalyan gazetesinin 
bu mütalaalarını kayıt ettikden son·: 
ra diyoı kı: "Biz bu ltalyan gazetesi· 
nin yazdıklarından geniş neticeler 
çıkaracak değiliz. ) alnız bu makale. 
den istihsal olunan başlıca neticeyi 
kayıt edeceğiz. 

Bu netice, ltalyanm akdetmiş ol· 
duzu antikomintern paktına sıkı sr 
kıya bağlı kalageldığidirki, bu pak· 
tı Almanya dahi reddetmiş değildir •. 
Bu anda İtalyanın fevkalade tebarüz 
ettirdiği bu paktın taahhütleri bu 
günkü harp içinde Almanya - Sov· 
yetler İş birliğine hiç de yardımcı. 
addoJunamaz. Diğer karakteristik 
bir nokta da, İtalyan gazetesinde 
makalenin intişar ettiği anda Al
manya - Sovyetler. münasebetleri· 
nin oldukça soğuduğu hakkında ha· 
berler gelmiş olmasıdır" 

- Bir paket Boğaziçi. lütfen. 
Garson onu da dakikasında ge· 

tirdi. Müşteri, cigarasmı i~tikten 
sonra tekrar seslendi: 

- Garson! 
- Şimdi. 

- Hesabımı. 
- Pt"lcala, bayım. 

Garson, beyaz caketinin cebinden 
def terini, kulağından kalemini aldı. 

Şimdi ... Barbun)a kırk, bıldırcın 
kırkbeş, kebap onbeş, iki şişe bira 
kırk v:r~vs. yekun yüz ellibeş. on 
da bahşiş yüzaltmışbeş. 

Kibar müşteri, tenbel bir hare· 
ketle elıni cebine soktu.ve ... 

- l'elaş eserleri gösterdi .... 
-Meden? 

- Cüzdanını evde unutmuştu. 
Ben merak ettim, bay hakim, fakat 
o kendine gelerek bana; 

.. Şimdi İşin yok galiba, dedi; şu· 
radao bana bir taksi çağmver, evi
me kadar gidelim. orada sana iki 
yüz veririm. ,. Ben ustama haber 
verdikten sonra memnuniyetle koşup 
bir taksi getirdim, İkimiz arabaya 
bindik; Kurtuluşa bir apartmanın 
kapısı önünde durduk, Bir dakika 
burada bekle, dedi. Ben bir saat 

- Gerisi altıncı sahifede-
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Radyo programı 

- Üçüncü sahıfeden artan 

9 - Bursa Halk Türküsü. 

14.30 Müzik ( Riyaseti Cumhur 
Bandosu · Şef : Ihsan Künçer ) 

1 - Franz von Blon - Marş 
ı - Richardz - İspanyol Rap· 

sodisi 
3 - G. Pares - Rişild U vertü

rü 
4 - P, VeJloncs - Prelüd, ve 

Hint Dansı 
15. 15 15.30 Müzik (Dans Müziğ'i 

-Pı.) 

18.00 Program 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS i 

ve Meteoroloji Haber.eri 
18.~5 Müzik ( Radyo Caz Orkest· 

rası) 

19 00 Türk lVü7.iğı 
Çalanlar : Vecihe, Reşet Erer, 

Cevdet Kozan, Rusen Kam. 
1 ~ Okuyan : Muzaffer llkar 
1 - Arif Bey - Hicaz Şarkı : 

(Saydeyledi bu gönlümü) 
2 - . . . . . . . - Hicaz Şşrkı: 

(Ne bahtımdır ne yari bi aman) 
3 - Riza Bey - Hicaz Şarkı : 

(Gamzeden hançer takınmış) 
4 - Refik Fersan - Hicaz Şar

kı : (Mahmur ·ufuklarda batan iÜn 
iİbi 

5 - Arif Bey - Hicaz Şarkı : 
(Aman dağ'lar canım datlar) ölgün) 

2 - Okuyan : Radife Erten 
1 - Sel, Pınar - Eviç Şarkı : 

(Göz yaşlar mız kalbime toplanmış) 
2 - ishak Varan - Eviç Şarkı 

(Son aynlıQ'ın matemi) 
3 - Nikotos - Ferahnak Şar

kı (Bir tıfıı yosma eda pek) 
4 - Halk Türküııü : [Esmer bu

ıün atlamış] 

Türksôıü 

Sovyet -Fin harbi 
( Üçüncü satıifeden artan ) ı 

Moskova ile Helsinkiye birer me· 
saj göndermiştir. ı 
Flnlandlya Parlamentosunda 

Hclsinki : 1 (Radyo) - Finlan- 1 

diya parlamentosu dün (bugün) gece 
devam e ien bir içtima akd)!etmiştir. 

Finlandlya harlclye:nazırın1n 
beyanatı 

Helsinki : 1 (Radyo) - Finlan· 
diya Hariciye Nazırı radyoda Ame· 
rikaya hitap ederek hiç bir sebep 
olmaksızın yapılan Sovyet taarruzu· 
nu anlatmış ve protesto etmiştir. 

Helslnkldek• Sovyet sefareti 

Helsioki : l (Radyo) - - Helsin· 
kide bulunan Sovyet sefaret erkanı 

Sovyet bombalarının açık şehre düş· 
tüğünü gözlerile görmüştür. 

Askeri harekat safhası 

Helsinki : 1 (Radyo) - Finlan· 
diya askeri kuvvetleri karla örtülü 
ormanlarda 
etmektedir. 

çetin bir mukavemet 

Ruzvettln me•aJınd•n 

Vaşington : 1 (Radyo) - Ruz· 
veltin Moskova ve Helsinkiye gön· 
derditi mesailarda sivil ahalinin bom 
bardman edilmiyeceti hakkında iki 
hükumetten vaad istemektedir. 

Sovyetl•rl lfgal ••h••• 
Londra : 1 !(Radyo) - Sovyet 

kuvvetlerinin bütün Finlandiyayı iş· 

gı:ıl etmiyerek Moskovanın gösterdi
ği nokta laıı işgal edect'klai ümid 
~ dilrr.ektedir. 

Bir •ehlr alevler içinde 

Helsinki : 1 (Radyo) - Petro· 
ma şelıri bombardmanlar neticesi 
alevler içinde kalmıştır. 

Atmanyada endişeler 

Londra : l (Radyo) - Sovyet
lerin Finlandıyaya } ürümesi Alman , 
yada endişe tevlid etmiştir, ı 

. MI.Ut olr kabine 1 
Helsınkı: l (Radyo) - Majender 

hükumetinin istifası haberi teeyyüd 
etmiş değildir. 

Ruslarla anlaşmak üzere yeni bir 
milli kabinenin teşkilıne çalışıldığı 

haberleri ise tekzip edilmemektedir. 

insan gibi hayvanlar 
da seferber halde 

- Dördüucü sahifeden artan -

ğu halde 25 dakikada 45 kilometre
lik bir mesafe katetmiştir. 

Yine başka bir güvercin de ge
çen harpte Chemin de Menin mu· 
harebesinin kazanılmasında mühim 
rol aynamıştır. 1914 senesindeki u· 
mumi harpte 30,000 posta güver• 
cini kullanılmıştrr. Mütareke akde· 
dilditi zamak bu kahraman kuşlar· 
dan 7,462 adedi eksikti. Bunlar, mu 
harebe meydanında can vermişler· 

dir. 

3 - Okuyan : Mefharet Satnak 
l - Udi Ahmet - Hkaz Şarkı: ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~ 

(Recayı vasi için ol gülizare) 1 
(Yür~ dm;.~ .yÜ;ü· Ömrü!~·~.;,~rkü: TÜRK s ö z u··. 

3 - . , . . . . . - Hicıtı Türkü: 
(Ela Gözlerine kurban oldutum 

4 - • . . • •. - Hicaz Türkü: 
(Sarı Kurdele) 

20.00 Konuşma 

20. J 5 Türk MüıiQ'i : Karışık prog 
ram 
. . Çalanlar : Hakkı Derman; Şerif 
I_~lı, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Ufler, Zühtü. 

21.00 Müzik (Küçük Orkestra -
Şef : Necip Aşkın) 

i - T schaikovvşky : Rus Dans• 
2 - walter Noack : Romantik 

Uvertür 

GAZETECİLİK-MATBAACILIK 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle T ürksözü matbaa
cılıkta son teknikle çalışıyor 

• 'il 1 

2 Kanunuevvel 939~ ~ 

iki kapılı 
- Beşinci sahifeden ar t~n -

btkledim. O sırada şöför, taksi P8
: 

ıasını benden istemi}e başladı; tıı~· 
se senkkuruş yazmıştı. Otomobil" 

den indim Apa•tmaoın kapıcısıııl 
görc.rck vaziyeti anlattım. Kapıcı 
gülüyordu. Ben ofkelenmiştim: 

-Niçin gülüyorsun? 
-- Nasıl gülmüy;>yim? 
Apartmanın ikinci bir kapısı dt 

ha var: seni kafese ko~muşlarl 
Evet bay hakim, ~eni kafesi' 

diler Hıup biteni şöföre de anlatıl1 
ca bt nimle alay etti ve sen çağır· 
madın mı? 

-Ve, kavgayamı tutuştunuz? 
-Bu bana tecavüz ettti . 
- Vurdu mu1 
-- Hayır, baua: Aptal, uıeseleY' 

açmalıydıo, diyordu. Paraları d•, 
benden istemekle isray etti 

Şöf Ör bağrıldı: 

- Neden buna küfür ettin ? 
- Hak etti <le ondan ··? 
- Ama kabahati varmıydı k•· 
Vaziyeti ka vramalıydı, baY ~,.. 

kim. ~dam yiyip içmiş keyfett11~ 
üstelik otomobilede bindi. birıaorfl 
iki çı~ış kapısı vardı; arka kapıd•~ 
sıvıcağı belliydi. Kabahath berıııı•~ 
yım. lnnn birazda açıkgö:ı, oll1>' 
detil mi ya? ... 

Mahkeme müşkül vaziyete dili 
müştü. Cezamı. vermeliydi garsott' 
müşterİ!İ aleyhine davasını açrrı•~ 
tavsiye ederek ikisini de serbest bl 
raktı. ~ 

Garson düşünceli, canı sık~', 
odadan ayrıldı. Fakat sokat• çı~' 
çıkmaz şöför yakasına yapıştı. e 

1 Bana bak, benim fpararll~ ~. 
recek>in, işittin mi? Yoksa yüı0"" 
paramparça yaparım. r 

'b• 
Garson, bu tchdiı altındı, k• 

1 
, 

~müşterisini bularak par~yı alıbİ ef 
ceği ümidile şöföre seksen kllf11 
vermekten başka çare bulamadı 

_ . ~ 
Türk - lngiliz ticaret• 

-Birinci sahifeden artan- dıj' 
Huk6.met bu mesele ile ıneşJU~ ol 
İngili:z: huki'.\.mcti, Turk • B0 '~& 

h 
~c 

ukumetlerinin hududlarındıı. ıııe ..,,, 
b'r ır 

kıtalarını ualtmalarını buyuk 1
• tol 

nuniyetle karşılnmak ve bunu ik• gııı' 
leket arasındaki itimadın doğaCI' 

3 - Paul Lincke : Küçük Kalp 
(Entermezzo) 

• 4 - Joh. Stra1.1ss : Şarap, Ka
dın ve Şarkı (Vals) 

Türksözü 
matbaası 

Türksözü 
~ilthanesi delah·t eder görmektedir. . , 

1 Bay Numan Menemencioğll.1 ''·~~ 
setindeki heyetle \'apacai'fımıı ıtl~ı ,ı 

v ~ ,, 

relerden doğacak şayanı mcrnnı.ın de' 
5 - Jarncflt : Ninni 
6 - Ziehrer ; Eşkiya operetin· 

den Peıpuri 
22.00 Memleket Saat ayarı, Ajans 

Haberleri, Ziraat Haberleri 
22 ·15 Konuşma (Ecnebi Dillerde 
22.4:> Müzik (Cazband - Pi ) 
23·15 - 23.30 Yarınkı Prag~am, 

ev Kapanış. 

Sayın abonelerimize 
Ev değiştirme mevsimi 

olduğundan tevzlatta yanıı,. 
llğa mahal kalmaması için 
yeni taş1ndığmlz evin ad re . 
sini ldarehanemlze blldlr
menlzl rica ederiz. 

TÜRKSÖZO 

1 Son getirttiği zarif 
. 

yenı harflerle tip 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart-
vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boyrla defterler, 

Renkli afişler 

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

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Ş.ırk karı yahut 
Avrupa karı nefıs bir cild içinde 
görmek istiyorsanız Türksözü 
Cildhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

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

............................................ 

. l . ı c notıce erı avam k:ım:ırasıoa ıır 

ceğiz. ıt' 

Londra : 1 (Ro\'ter) - Lol'd et 

ı 'f k d ' ~ . wlıJ' ı a s Un ~uma.1 ı\1enemencıO~ 0 
refine bir öğle ziyafeti verıni~tı'• 1 
si~·afette Turkiye buyuk elçisi \'~ 11ıı 
'l' h ' ' k A d h bıJ gı ız arıcıye er anı a azır 

muştur. ~!' 
Imndrn : 1 (Radyo) - Nıırıı~:,et 

. 1 d tıC nemencıoğ u bugUn eniz aşır• t ı 

nazırı ,\\ister 1 lotsın ile öğle :> eıtl 
de bulunmuştur. /ı 

e 
Bu gece nöbetçi ecı9" 

Kalekapısı civarında • dit 
M.Rifa~ 
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A r ~ • e d s 1 s 1 n m a a 
Süvare Süvare 
8,45 1 Kanunuevvel Cuma akşamından itibaren 8,45 

Neşe - Zrvk - Kahkaha - Eylt>nce - Gülmek haftası Sinemanın iki büyük kahkaha krallarının ş imdiye kadar gördüğünüz fılmlerİD en güzeli 

Stan 
Laurel Türkçe 

Çifte 

•• ı •• Aliver 
S O Z U Hardi 

avcılar 

1 

eY1 lıaveten . yeni dünya haberleri-Ayrıca: Foks jurnal en 
Pek yakında : 

Öğretici film 
d•· 

Dr. 

Bir Kavuk Devrildi 1 . 11223 

Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

ısepy uezJeı 

ep ·oc ~ unting 
'VGN'V.L 

vıııı 

1 A•IV ıızı)I •.ıo&ıu•A oli•>llS 
ap oc·z unllne 

'VGA. \f~'VS1'V 

ısı;~ b Hergün muayenehanesinde hastolarını kabule 
.., ctşldmışh:- . 1 ~313NVH)IV ı va ı~sv 1 

liııaliahmer ci=n_d_a-ls-t-ik_l_a_l _o_k __ u_l u __ k_a_r_ş-ıs_ı_n_d_a_ı 1. 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

epunıeA 

< xı~s NV'~~3H ) 1 
nuo.(!dwes 

.ıvıpe!dW!IO tfımqeıe A !'l!~I 
~\?H u!J;)IWl'J uezJeı :~pıo~ ~eg 

ı eurnf OJl~rJ 
:u~l~A~IJ ;>WIL!l 

ıepıpıuewe..cqe)I ı:>qeıı:ı A 
U!J;>s;>qe~ mzgs eozısueJ 3 

wezzenrJ ~A ııoe:>~ıfaH '!SS!H 

ı!p!wıı3 .. ~,l~nn.8ı~s ı- ' 
~·w•wı:2~ ~~v ·u••*H .ıoAıue J.... o.5e:>f!Ş,_ 

1 1 1 S "f/ 0 \;/ ueıo ~p~o>Wt!p•ıA~S 
N ';J Z ~ 'tJ J. eppıue,.<eH dA .1!p~e.r, 

Gcıiden avdet etmiş ve hutalarını 
a~tnehanesi üstüne taşımıştır . 11086 30-30 !'~"PIV •ı~owıoısg~ I I \1).lvsıv 
......__________________ uıuıseuıaU!S NV l ~ .. ;H ng 

Doktor 

Mesud Savcı 

(3H:)3WV' NOG) J~)flllUllS ;>A 
(~3h.\Od 3NO~Al) pz!}~ 
(3A v .:ı 3:)11\i > !ls~s uıııv 

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

Birinci sınıf gö-% mütehassısı :--· ..... ..._.._ _______________ _ 

~~~İden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kad!at hastaları· ı ' ---, 
,,, okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. yeni Açıldı 

31- 31 11087 

Doktor 
• 

ı. Kemal Safir 

Bayanlar Dikim. Evi 
Terzi : Necmiye Mutdoğan 
YER l: Mahkemeler arasından geçen caddenin 

Üzerinde 33 Numaralı Ev. 
. "'"""'_,,..,...._.... __ ~~.--V.r"W'"-W---~.-.,,..,--w-,.~~~ 

İ\ıı l · d f k,.. d · · d Geyim meraklısı Sayın Bayanlar elbiselerini Avrupadan hususi suret. 
ı ay cıvarın a s an aıresı yanın a 

te getirtdiğimiz modellerdeıı seçecekler, keseye en uygun bir ücret mu· 
Müslüm apartmanı l I kabilinde büyük bir dikkatle hazırlanacak olan Son derece zarif elbise 

'-~~----~-~ .............. ~~---~---............................ ve tuvaletlere sahip olacaklardır. 
•••r1nı her gUn sabahtan akfama kadar kabul eder. 4 _ 5 _ 7 _ 

9 
_ 

11 
_ 

13 
_ 

15 
_ 

17 11174 
G.A. 25 - 26 10909 -------------



Sahıte : S Türk sözü 2 Kanunuevwl 93~ 

Adana Borsası Muameleleri 
-PAMUK ve KOZA --

KiLO FtATI 
C!NSf En az 

1 

En çok 
Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
- Koza 8.75 9 -

Ma. parlağı 36 • 39 
-Ma. temizi • 33 36,50--

- - ---
Klevland 47 48 

-Klevlan_d_( Y.M:-)-- 1 

YAPAGl 
~yaz 

1 1 1 Si vah - Ç1GIT 

1 
1 l 1 

Yerli ."Yemlik,, 
1 " 

•Tohumluk., 1 

HUBUBAT --
Buğday Kıbrıs 1 

,, Yerli 

• Men tane 
~rpa 

Fısulya 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 15 1 14.75 

UN 
Dört yaldız Salih I; 

... üç " • ·-.::: Dört yıldız Dotruluk .t:J (O 

~ t;: üç • .. ~ 

- c 
~~ Simit ,, 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
C'I (.)o 

üç t'-o 
" 

,, 
Simit • ,, ' 

• 
Liv~rpol Telgraflara Kambiyo ve Para 

1 I 12 1 1938 iş Baukasından ahnmıştır.1 
l'en.e SantW. 

Hazır 1-+ 50 Lireı 

ı--Vadeli . ı. -ı-ı Rayişmark 

Vadeli _ lll ı. 7 03 Frank (Fransız ) -2-96 
Sterlin ( İngiliz ) -s ""'M 

6 76 Hind hazır Dolar ( Amerika ) !30 36 -9-68 Nevvork ,'" Frank ( İsviçre )~ 00-00 
-- i ,... 

------~._..~----·· 

T. iŞ B~NKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikraIT'ive planı 

~1ÜKAF!.T 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylôl, 
1 lkincit~şrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 1000 5.000 • !' 8 • 

• 500 4.000 
16 • • 

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

250 ,, 25 • 6.250 • 
435 32.000 

1 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 

______ z_am_an_d;..;a talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

1 

1 Seyhan Orman Çevirge müdürlüğündeo 
1 

Cinsi 
Dikili Çam 

Hacmi 
M3 03 
86 000 

MuhammPn vahit fiatı 

Lira Kuruş 

4 90 

Tutarı 
l:.ira l(urU~ 

421 40 

1- Seyhan vilayetinin Kadirli kazası dahilindeki Kirazlı. Seki orrrıa· 

nından dikili olan yukarıda miktarı yazılı 86 M3 Çam 20- 11 - 1939 
gününden itibaren 16 gün sonra 6-12- 939 Çarşamba günü. saat 1) 
te Seyhan Çevirge Müdürlüğünde satışı yapılacaktır . . 

2- Beher metre mikabınm muhammen fiatı 4 lira 90 kuruştu'!": 

3- Muvakkat teminat 31 lira 61 kuruştur . 
4- Şartname ve mukavele projeleri Orman Umum Müdürlüğündellr 

Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünden ve Kadirli bölg~ Şefliğinde~ 
alınır . 

6- Satış umumidir. 11191 12-18-28-2 

i 
t . 
t . 
• . 
• . 
• . 
• . 
t 

f 

j -----------Ka-d~ın---şa_p_k_a---e-vi---
ti 

8. KETi 
Arzu edilen model üzerine yeni ve tamir yapılı' 

Adres: Yeni postane karşısı No:20 t 

11 )49 ~ t 

------------------------------------~/. 
R. C. A . Radyoları 

ı ·d • g e ı 

Abidinpaşa caddesinde ~I 

Muharrem Hilmi Reroo ,: 
__________ 3_s _________________________ ,/ 

-----------------------------------/! 
Muayenehane nakli· 

Doktor Osman Bozkurt 
s ti' 

Muayenehanesini Kızılay caddesinde merhum Doktor Süleyman ır 
nın evine nakletmiştir . 11200 10-10 

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

---------------------~-1 
Y azıhane nakli 

Avukat Macit Güçlü ve Abdullah Türkucu yazıhanelerini 

1 
caddesinde Namık Kemal mektebi karşısında doktor Melik 

nın alt katına nakletmişlerdir. C. __,;/.' 

------------------------------ . 

Umumi neşriyat müdiiriİ 
Macid . Güçlii 

Ad T .. k .. .. atb89SI ana ur sozu m 

1 


