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Sovyetler güçlükle karşılaşıyor 

111' 
ı5 

Başvekilimiz Ankarafıa döndü 

Başveklim1z KarabUktekl fabrikaları .tedkık ederken 

~ Ankara : 5 ( Husu~i muhabirimiıden) - Başvekilimiz Refik Saydam bu· 
~U!J saat 1 !,05 de An~ araya dönmüşlt:rdir. Başvekilimiz ga rda vekillerle, me 
Uslar, halk tarafından hararetle karşılanmışlardır. 

İstihsal etmek 
-·- . 

NASUHi BAYDAR 

Malatya J\felmsu 
Ankara 4-12-939 

D
u.n~·n~ın iki buyuk demokrn· 
sısı ıle Alman vn arasında 
muharebe baslaclı1hndan beri 

I" cihan ekono'misi-hiç ~Uphe· 
I~ b• b h d . . . t• " ır u ran evre,.ıne gırmtş ır. 

İtalyanın ne vaziyet 
alacağı belli değil ! 

•Jen· 

ıı•', 1 1Z ablokasını - mıknatı.,lı ma,·n· 
~ k -
~ ullanılmasına mukabele olmak 

Cenevre : 5 (Radyo) - Mılletler 

cemıyetinın cumartesi içtimaı, İtalya
nın hattı ve hareketini tebarüz ettire 
cektir. Çünkü İtalya 11 kanunevvel
den itibaren hukukan milletler cemi
yeti azalığından ayrılmış olacaktır fa 
kat lta!ya arzu ettiği taktırde bu aza 
lık sıfatını yeniliye bilir. Siyasi maha 
fıl bu vaziyeti çok mühim görmekte 
dir. 

•. tre - Alman ihracaatının mUsade· 
··ı • 
S sı tedbirinin takib ettiğini bili \'oruz. 

ıılt d~;h Zamanında dahi çeşid çe~id tah· 
~· ,...

1 
tr VUzUndcn e'>ascn kola.._. olma \"an 

~p ... , 1' . - J • 

~b 1 ıdhal ve ihracı, bu sebeplerle, 
u' ~ a. ziyade güçleşmiştir. Kocaman 

g ~u\Yanın kuçucuk Finlandiya'ya te· 
t. ~U~u, uzakşarkta devam edip gitmek· 

I~' ' 1 ~il a~ Çin - Japon muharebe<ıi gibi 
lı~ tı:ıını.)·ctli hadiseleri de dikkate a

b~' S~lt, yeni .)'eni ihtilatlar sevkiyle 

( G erisi dördüncü sahif ade } 

tt' 
50 

Miller cemiyeti konseyinin bu iç
timaında riyasetin normal olarak 
Yııgoslavyaya düşdüğü malumdur fa 
kat Yugoslavya böyle bir mesuliyeti 
yüklenmekten çekinmektedir bunun 
için riyasetin Belçikaya verileceği söy 
lenmekıedir. Bu içtimaa. Belçika, Bo 
lıvya, Çin, Fransa, lni{iltere, Yunannis 
tan, lran, İtalyan, Rusya, Yugoslavya 
iştirak edecektir. Konseyin bu toplan 
tısında Rusyanın mümesil bulundurıp 
bulundurmıyacağı malum değildir. 

~~ıı~ili1. kralının cepheyi teftiş etme'< üzere Londradan Fransaya geldiğini 
~tııı~azınıştık. Yukardaki resim kralın İngiliz havacılarını teftiş edişini gös 
~tı~ t~ledir. Dün gden halıerler, krc.lın bu seyahatının Fransada ve matbu 

sı t~ı,i,?01< iyi karşılandığını anlatmaktadır. Kral iorj dün harp sahasında, ilk 
1 hpmıştu. 

1 f .... --- .... - ......... --; 
\ ı ihracatçılarımız ! 
* için yeni yeni * 

f pazarlar bulundu i 
!Tüccarlarımız elllerin-1 
* deki stokların istikba-* 
i linden e min olabilir i 

Beynelmilel vaziyet do· 
layıslyle bir çok tUccarıa

rımız mUbayaada tereddüt 
göstermelde ve ellerlnde
kl muhtelif maddelere a lc 

6 stoklar m akıbetinden en- • 
dişeye düşmekte idiler . 
Arhk böyl e oı r en dişeye 

mahal yokıur, Çünkü i y i 
b i r kayn aktan aldığımız 

1 
mal Qmata göre, muhtelif 
maddelerlmlzı ihraç ede-

c ek yeni p a z arlar temin i 
i etmiş bulunmaktayız. Bu- i 
i nun lçm tUccarlarımız, el· * 
* ter indeki stokları zararma : 
i satmak istlcallnl göster· * 
: memelldlrler. * 
i Blnnetlce mUstahsl lin * * de yUzUnU güldürecek ı 
• olan bu vaziyetin temin 

' i edllmlş bulunduöunu ve l * bu güze l haberin çok sıh· 
* hatll o ld uAunu mUJdelerız • 

• • ---------- ...... ... -. 
F 1 K R A 

Finliler 
1500 Rus 

aldı-• 
esır 

Finlilerin yegane 
yardımcısı tabiyat 

L0ndra: 5 ( Royter) - Finlan
diya cebhesinde harekat seyrini takip
etmektedir. Koreli berzahında şiddetli 
çarpışmalar olduğu bildiriliyor. Burada 
38,000 kişilik iki Finlandya fırkasi 

kendilerine adedce faik olan Sovyet 
kıtalarına karşı koymağa çalışıyor. 

Finlandya askeri hüyük bir cesaret 
ve azim göstermektedir. 

Finlandiya hava kuvvetleri en iyi 
hava kuvvetleri gibi organizP. edilmiş
tir. Bir Finlandiya tayyarecisi meha
retli manevnı.larla 41 Rus öldürmüştür. 
Bir Finlandya tayyarecisi de bir Rus 
filosiyle tek başına mücadele etmiş 
ve bu filodan bir tayyareyi düşür

müştür. 

Sovyetlerin Finlandya nikel ma
denlerine yaptı~ı bombardman tesir
siz kalmıştır. Bu madenler dinamitle 
doludur. Eğer Sovyetler buraya yak
laşırsa Finliler bütün madenleri berha
va edeceklerdir. 

Helsinkide kar yağmaktadır. Pen-
cerelerden havayı seyredel'l, Helsinki
liler "Ruslar bugün 800 tayyare gön
deremiyecek,, demektedirler. 

- Gerisi beşinci sahifede -

Alman terzisinin hediyesi 

ra u harp ne tuhaf ,harp ·? Dör 
le duncU harp ayma girdiğimiz 

halde Zigfiritle, Majinonun birbirine 
yaptıkları hafif el şakalarından baş
ka hiç bir r şey görmiyoruz. galiba. 
Bu hıırbın zaferi de, hezimeti de 
harp meydanlarından ziyn.de kasaların 
önUnde vul< ua gelecek. zaten daha 

başlarken adına ekonomi harbi dediler. 
Kim kimi daha evvel ve daha çok 
aç bırakırsa harbi o kazanacak her 
halde .. 

Mamafih bu modern harpte top 
ve tufenkten ziyalle netice Uzerinde 
müessir olacak ikinci amilin de pro
pağanda olduğunu görUyoruz. 

İki taraf da hasmının başına 

bomba, zehirli gaz yağdıracağı yer · 
de defetizm denilen bozgunculuk 
tohumlarını yağdırmağa çalı -
~ıyor . Bu iş için de bilhassa rad· 
~onun ne mUstahkem mevki, ne ka
rakol, ne de tayyare dafi bataryala
ra metelik vermeyen esrarengiz dal
gaları st:fcrber edilmiştir. 

Akşamları Alman, Frnnsız, İngi
liz radyo i~ta<;yonlarını şöyle biraz 
dinlı::yin neler, neler işitmezsini ,,, ? 
IIatta bazau o kadar basit, o kadar 

çocukça şeyler duyar!.ınız lci, bu ba· 
sitlik içinde , bir takım manalar, bir 
takım gayeler vehmetmek için kafa· 
nızı zorlamağa 1mecbur olursuou.G. 

Ben, dun akşam buıııın gUzel bir 
misaline ra<>tladım Alman radyo is
tasyonlarından birinin Fransızca neş
riyatını dinleyordum. Uzun, uzun 
denix harbindc.1, miknaHsli torp;}ler
den İngiliz donanmasının bl·Ceriksiz 
liğinden bahsettikten sonra şöyle bir 
haber verdi : 

•· Berlinli bir terzi, bir İngiliz: 
neferini. esir edı::cek Alman a.,kerine 
gUzel bir pantalon vad etmektedir. ,, 

Ben bu haber karşısında uzun 
uzadıya duşundum. Bir turlu mana
sını anlıyamadım. Bu haberin propa· 
ganda değeri nedir:·~ Ve •onra Alma. 
terzisi niçin başka hediye edecek bir 
şey (duşunmemişt.ir '? rAcaba bir Al
man neferi için en kıymetli şey pan
talonmudur? 

Yoksı:ı bu Alman '.terzisi, bir İn
giliz neferini ı::sir etmek için Alman 
neferinin mutlaka pantalonunu kirle
tecegine ·~! ve dcj:;i;;rnck için başka 

bir p:ıntalona ihtiy:ı cı olacağına mı 

k:ınaut ctmiştiı- ·~ her halde .. 
Güner 
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KiTAPLAR ARA~SNDA I' 
Muhasibin kitabı ı 

Divanı Mubaseba~. Mürakiple- i '----1:111--------------••-•ı .. _________________ _ 
rinden Yüsuf Kenan Unsal tarafın. , 

I 
dt>n " Muhasibin kitabı ., adlı ~ir 

eserın hazırlanmakta olduğunu 

hundan bir kaç ay evvel yazmış ve 
kıymetli malıyecimize başarılar te· 
menni etmiştık. 

Dün elimize 400 sahifelik bir 
eser geldi. Bu, hazırlanan " Muha 
sil3in kitabı,, dır. 

Barem kammlariyle izahnameleri 
mülki ve :.tskeri memur ve erbaşla· 
ra ait maaş kanunları ve izahları, 

ve vergi kanunlarının tediyelerini 
alakalandıran maddelerile, Oivam 
Muhasebat Umumi Heyetirden ge· 

· çen Maliye Vrkaletinin umumi teb-

liğlerini muhtevi oları bu güzel ese· 
ri meslek adamlarına hararetle tav· 
siye eder ve Müellifi olan Bay Yu· 
suf Kenan Ünsal'ı tebrik ederiz. 

Kozan jandarma 
kumandanı öldü 

Orta tedrisa tımızda - . 
• 

yenı çalışma rejimi 
Alınan 

• • 
neticelerin memnuniyet 

olduğu söyleniyor verıcı 

Maarif vekilliği, lu ders yılı ba 
şından itibaren tatbikine başlanan 

çalışma rejıminden elde edilen neti
celeri müfettışleri vaasıasiyle yakın· 
dan takip etmektedir. 

Maarif vekilimiz bay Hasan· Ali 
Yüçel.in aşağıya aynen koyduğumuz 1 
bir tamimindede işaret ediJdiği veç 
hile bu neticeler umumiyetle iyi ve~ 
memnuniyet vericidir' 

Maarif vekilliği bn ciheti · teş 
kilatına bildirirken bu hususta alin 
ması icap eden tedbirleri ve mual 

alimlerin vazıfelerini kayıt ve:işaret ey
lemektedir. Tamim şudur. 

Bardakla satılan 
menba suları 

Su ucuzladı, fakat su 
bardakları küçüldü 
Şehrimiz Belediyesinin, bardağı 

kırk paraya satılan menba sularını 
20 paraya tenzil eden bir kararın 
tatbikine geçtiğini ve tundan dola· 
yı bir çok sucuların menba suyu 
satmaktan vaz geçeceklerini yaz· 
mıştık. Belediye sucuların bu yolda 
yaptıkları itirazları kabul etmemiş 

ve kararın tatbıkinde israr göskr
mişdir. 

Namık Kemal pulları 

b .. yük 
HaLer aldığımıza göre, u I 

şair Namık Kemalın ölümüniin Y~ 
dönümü olan evvelki gün "Naıtl1 ıır 
Kemaf pulları" satışa çıkrılamaı111ş 
bu pullar henüz basılmaktan gelfll~ 

b le'' miştır, Gelir gelmez posta şu e ~ 
ne tevdi edilerek satışa çıkarılaca 
tık. 

gj 

Kozan : 5 (Hususi) - Kozan 1 
jandarm:t kum~odanı ön yüzbaşı Ham 
di Polat buguo saat dokuza yakırı 

dairedeki odasın ia tabarıça ile vu 
1 

rulmuş brr halde buıunoıuştur. Ham 
di Polat hastahaneye götürülürken 
ölmüştür. Bir kaza neticesi patlayan 
tabaoçadan çıkan kurşun Ölüme se 

bep olmuştur. 

, Müfettişlerimızden ve diğer 
maarif makamlarından aldığım ra
porlarla kendi yaptığım teftişle,dcn 
edinpiğim kanaat, bu ders yılı ba 
şından itibaren tatbikine başlanılan 

çalışma rejiminin umumiyetle iyi ve 

Dün yaptığımız tetkikata göre, 
bir kısım suzuıar belediyenin koy· Fazla saatlerle ç~r. ~ 
duğu fıyat yirmi para üzerinden 5J 

Muhitle kendisini çok sevdiren 
1koiTiutanın cenazesi büyük bir kala 
bcılık tarafından törenle kaldırılmış· 
tır. 

memnuniyet verici mahiyette olduğu 
merkezindedir. Talebelerimizin sıh· 

hi ve ailelerinin iktisadi dı;rumları· 

nı gfo. önünde tutarek en verimli bir 
şekilde çalışmaları ve aldıkları ders 

leri benimsemeleri gayesini do~ru ilk 
ı adım muvaffakivetle atılmış sayılabilir. 

- Gerisi aılıncı sahifede - 1 

satışa ba~lamışlardır. Fakat eski \ışına nİzamnanıe ! 
bardaklarla deği', eski bardakların • d ~İ ~ 

yarı hacmindt-ki bardaklarla. Bir kaç Bu nizamn~me şehır e 
yıl evvel de menba suyu bardağının alakadarlara geldi 
30 paı adan satılması kararı üv•rine 
sucular aynı şekli tatbik etrni~lerdi. (ş Kanununun 37 inci rnad1~· 

Görülüyor ki, böyle bir tenzil sine göre, iktisat Vekaleti tar11

1

1

1
,e ~ 

t~şebbüsü ile. '1ardakla satılan men d h 1 e Şurauı Qe\I t . . . an azır andn v , 11r 
ba sularındı:ın halkın ıstıfadesı ga görülen ( fazla saa!lerle çalışrrı8 n' 
Yesi tahakkuk el tirilememektedir. · ) t d k ed"ıleı ek şe zamnamest as ı . 1jş ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rimizdeki alikadarlara gönderıln 

Mareşal M an n er he i m tir .Bu nizamnameye göre, brr ~;,;; 
gi bir müessesede : fazla ~aat go ~ 

Şimalde Sovyet . Fin ordulaıı 

çarpışıyor. Finlandiya reisicumhuru 
Mareşal Maonerheim'ı Fiolandi)a 
milli müdafa baş kumandanlığına ta 
yın etti. Bu münasebetle kendisi gü 
nün mühim simasıdır. Bu zat kim· 
dir ? Okuyucularımı:ıa biraz malu
mat verelim : 

Mareşal Gustave Mannerheim 
İsveçli bir baron ailesine mensuptur 
Finlandiya henüz Çarlık Rusyanın 
bir parçası iken Rus ordusuna gir
mişti Rus - japon harbinde liyakatli 
genç bir zabit olarak sivrildi. 1914 
de Varşovada mızraklı bir süvari ala 
yına kumanda ediyordu. Kısa bir za 
manda bir kolordunun başına geç· 
ti. 

Rusyada bolşevik ihtilalinin pat 
laması onun hayatının seyrini değiş 
tirmiştir. 1917 de Romanya cephe 
sinde çalıştıktan sonra Finlandiyaya 
gitti bu esnada Almanlar Rus c~p 

hesinin bozulmasından istifade ede· 
rek general Vonder Goltzun kuman 1 dasında bi< kolorduyu Fin\andiyaya 

GÜNÜN MEVZUU 

göndermişlerdi. Bu hareketin gizli 

gayesi Rusyanın şimalindeki Murman 
sahillerinde itilaf kuvvetlerinin faa 
liyetini müşkülita uğratman ve fır· 

sattan istifade ederek bazı Fin lan· 
diya üııleı ;ni ele geçirmekti. 

Zahiren Finleri kızılların istilasın 
dan kurtarmak arzusile harekete geç 
miş görünen general Von der Golt 
zun hilesini Mannerheim keşfetti. 

Fransız, lngiliz kuvvetlerinden mü
rekkep altı tren asker Murmana sev 
ked:ldi bu hareketi protedo eden Al 
man generaline karşı Mannerheim 
şu cevabı verdi : 

- Askerlerim itilaf ku,1vetler ine 

karşı harp etmiyecekler<lir. 
4 Kanunnevvel 1917 de muvak 

kat Fin hükumeti milletin istiklalini 
ilan ett. Fakat Ruslar ilerliyor ihti
lalci propağanda Finlandiyenın için 

de bil~ büyük tesirl!r yapıyordu. çalışına fevkalade hallerde ~etiSBJ t 

Mannerheim vatanperverleri top rülecek lüzume binanen ve ık bile 
ladı bir gönüllü ordu viicuda getir Vekaletinin müsadesi ile yapıla 
di sivil müdafaayı teşkilatlandırdı. cektir. 0eP 

Hükumet tereddü.:i içinde idi da Gece ·devresine tesadüf e 
yandığı parıl müttehid göriinmüyor işler " gece işi •• sayılacaktır. v~~ 

Bu nizamname verilecek te .bt 
du mesuliyet çok büyüktü Manner- t~' 
heim kararını vermiştı Politikacıların ade ücretlerin miktarını da 
tereddüdlerini izale etti mukavemet etmiş buluomaktadir. re 
işini üzerine aldı. Helsinkiyi Trots· Beden f erbiyesi i~tıŞ9~~ 
ki askerlerinin işgalinden kurtarmak heyeti bugun toplall~~ıge' 
üzere harekete geçti l918 senesinin Beden Terbiyesi Seyhan ı.. .. ft'~ ı 
15 martından 5 nisanına kadar sü- si istişare heyeti bugün P"'f~-~e 
ren l'ampere muharebesinde istila- T ı11r• 

mutad içtimaını eski r: " ~ııt· 
cıları mağlup •tti. Finlandiya kurtul pa'' 

binasındaki bürosunda ya 
muştu. •• ... b" ~sı ~ 

Arkadaşlan kendisine bütün se Spor Bolge 10 851f 
lahiyetlerile devtet şefliğini teklif eti - Reden Terbiyesi Seyhall ~,ıı~ 
tiler O sadece hükumet naipliğini Sl için vakıflar mimarı BaY ş o1~, 
kabul etti !Oora memleket tabii ha Ozan tarafından hazırla0~1e i"1'1 
line geldiği zaman bu uüyük asker bölge bina proiesi Bekd.ı~ edılıı' 

bıl . 
iktidar mcvkiini terk etti kendisine planına uygun olduğu tes .,v 

' " büyük merasimle mareşal ünvanı ve 
rildi. Fınlandiyalılar Mann!heimi "Va 
tan babası,, addederler. 

tir . .. 11~ıı 1~ 
B 

. . bu aıJ ,,,,r 
u avanproıenın °. ı.ı~ 

role ti~ 
şare heyetinde bu avarı~. 

111
et11 

de kat'i karar verileceğını 

--------------------------------------------------· yetle haber aldık. 
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~ Rusya Norveç' den üç Parti Gurupunda 

bahri• u•• S 
1
• stemJ•Ş ! Hariciye V·ekilimi:t dün 

lunarak Şimal Buz denizinden üç 
bahri üssün Rusyaya terkini istemiş 
tir. 

izahat verdiler 
Ankara : 5 [ Husu:ıi ] - Parti 

Gurupu bu gün saat 15 te Hasan 
Sakanın Reisliğinde toplandı. Hari· 
ciye Vekilimiz son haftanın siyası 
vaziyeti hakkında izahat verdi. Bu 
izahat umumi heyetçe tasvip edildi.~ 

6 Kanunuevvel 939 

TURK.SÖZÜ 

Abone şartları 

12 Aylık 

6 Aylık 

3 Aylık 
. 1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 

100 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar içın idareye müra
caat edilmelidir. 

. Paris : 5 - Paris Medi gazete
'1 Finlandiya işinin be,.ndlmi1el oldu 
~unu >}'azmakta ve Almanların Ba
sarabyayı Rusyamo ilhakına sükut 
tdecek lerini yazmaktadır. 

Pöti Pariziyen gazetesi<le1 Rus
~arıın Finlandiya vasıtasiyle Norveç 

&ahilierioe varmak istediklerini yazı· 
~or. 

Stokholmdan bildirildiğine gö

re, Norveç hükumeti ihtiyatların 

büyük bir kısmını derhal silah altı

na çağ ı rmıştı. 

Bundan sonra ruznamedeki mesele- •••••••-••••••

,ük 
yıl 

0ık 
cıır 

ıı.-

S Londradan bildirildiğine göre, 
0"-yet hükumeti Norveç hükumeti· 
~ç beklenilmedik bir teklrfte bu-

Sovyet}er Milletler 
C:emiyeti içtimaına 
iştirak etmiyor 

ır0e Moskova : 5 (Radyo) - Sov 
le'1 :~tler Birliği, Milletler Cemiyetinin 
cıık 0~üırıüzdeki toplantısıııa iştirak et

llııyece k tir. 
3' 

11
• Çünkü Stalin eski Fin hükume· 

, ~~\ değil, yeni kukla .Fin hü · 
~5l ~~illetini tanımaktadır. Ve bu yeni 
"" ~ Ukurnetle bir anlaşma yapı\dığın
e~j t~rı. Miller Cemiyetinde ı Sovyet -

1:ı'nlandiya ihtilafı diye bir mt>vzuun 
tta dıı Ya atılmasının pek manasız ol 

1de· ~ll düşüncesindedir. 
11fııı:1 ~~t 1 Mos~o.v~ : 5. ~Radyo).- .Sov. 
1 jel~ ~ er Bırlığı Harıcıye Koııııserı Bay 
~ .,r 1t~l1;1tof Milletler Cemi~ etine bir 
şeb' Qj~S:taf çekerek, Sovyetlerin Finlan· 

, 111İf ~ta istıklalini tehlıkeye koyacak 
leyhtay: gütmediklerini ve binaena 

h3~ ~il\ı' M_ılletler Cemiyeti Sovyet -
ıerl~ ~ı~ ilndıya mevzuu için toplanması 
. ~ô· ~t !lele yanlış bir hareket olduğ·unu 
ti;3J t~ı ~öyle bir celseye İştirak 
,bilt 'lbıyeeeğini bildirmiştir. 

Bir lngiliz 
gemisi battı 

~· - - -
... l a man mayo gemi-

ı:.~re si de battı 
< ~ l 
~C~, ~ti~ ()."dra: .S (Radyo) - Cenub 
3ol$e~ ~t "tıkde Drakstcr adlı Jngiliz 

f~~lı ıu ~t ge • • b. Al . . ~ • t "'ll(J rmsı ır man gemlS1 ta· 
aftl Q Clrı batırılmıştır. 
'"ıır· t~~tjll gemi lngiltereye donmuı et 

h~Otdu. 
,, d lltıg·· 

8
ôlf ~ bil.t un bir Alman mayn gemisi 

~,ıirı1 ~~ f, ~ıştır. Bu gemi mayin dök-

01'~ ~~ alı}'etinde iken, mayinlerio in-
. 'f ' ~t ' jı11'. , ~"ille.sile parça parça olmuş· 
~dilıl11~ ~QH~tettcbatından elli kişi kadar 
, . ~ lir, 

•. tı qtp h . k" ' 
k~ 1'.~ cep esı sa ın . 
"ıe'' ~ ıJ ~ \" atis 

erı1o~ lr 1~~~ .: 5 (Radyo) - Garp cep-
1 ~~ tbır kaç noktado keşif kol-

0Pçu faaliyeti olmuştur. 

Paris Suvar gazetesi Rusyanın 
Norveçte · üç bahri üs aldıkdan son 

ra Baltık denizine hakim olacağını 
yazıyor. 

Sovyet tehlikesine karşı 

isveç't ekısmi 
seferberlik ilanı 

Londra : 5 (Royter) - lsveçte 
bugün kısmi seferberlik resmen ilan 
edilmiştir. 

Bu, Sovyet tehlikesine karşı bir 
tedbirdir. Toplanacak 40,000 aske· 

ril fesveç ordusu mevcudu 150 000 
i bulmaktadır. 

Bu kuvvetin Finlandiya hudu
cfonda tahşit edilmektedir. 

ler üzerinde görüşmeler oldu. 

Dahiliye Vekilimiz dün 
Kastarnonuya gittiler 

Ankara : 5 [ Hususi muhabiri· 
mizden ] - Dahiliye Vekilimiz Çan 
kmya gelmiş, Kastamonuya hareket 
etmiştir. 

Almanyaya bir çok Rus 
mühendisi gidiyor 

Londra : 5 (Deyli Skeç) - Al· 
manyanın Friedrichshafen şehrine, 

Rus mühendisleri, gelmiştir. Bu mü
hendisler, Zeplin İmali usullerini tet· 

kik edeceklerdir. Bu 1 havadis daha 
önce, Alınanyanın Rusyadan petrol 
ve diğer mevad nakli için zeplin 
kullanacağına dair çıkan habeıi teyit 
etmektedir. Zira bu mevadı şimdi, 

şimeodiferle nakletmı::kte büyük 
müşkülata ıığramaktadır. 

1 ltalyada Sovyet aleyh
tarı nümayişler devamda 

Gayda, yazdığı bir makale ile Sovyetlerin 
bu günkü hareketini şiddetle tenkit etmektedir 

Londra : :) (Royter ) - Alınan 

haberler. butun İtalyada SoYyet a- 1 R t M ht • • le.}1htanı nUmayişlerin devam etmekte u enya u arıyetı 
olduğunu bildiriyor. 

R.omadan haşh,van nUmayişler, he
me~ :her tarafa sirayet etmiş ve bir çok 
İtailyan -şehirlerinde Finlandiya lehin· 
de bıtıyı.ık nUmayişler olmuştur. 

Dı.ın gene binlerce Universiteli 
nümayiş yapmış ve Fin elçisini al
kışlamtfbr, !Bu arada Sovyetler aley
hine bağrışmalar olmuştur· 

Bir çok İtalyanlar, Finlandiya 
elçisini ziyard: etmekte, kendisini bu· 
la1111yanlaı- sam•İmi cümleleri ihtiva 
eden kartlar bırakmaktadırlar. 

Roma : 5 r (Radyo) - Gayda, 
Sovyet - Fin b.arbı mllna.c;ebetile 
neşrettiği bir makalede Sov_yet hare· 
ketine şiddetle hücum etmekte ve 
ağır tenkitlerde bnlunmaktadır. Gay
da bu makelesinde, Sovyetler Bir
liginiu şimdiye kadar milletler Ce · 
mi yetinde kuçuk Milletleri daima 
himaye vaziyetinde bulunduğu halde 
şimdi, en çok sevilen Finlandiy gibi 
kuçuk hir milleti ortadan kaldırmak 

istemesinin ne demek olduğunu sor· 

1 maktadır. 

Macaristanın muhtariyet 
vereceğinden bahsediliyor 

Londra : 5 (Deyli Skeç) - Ev
velce Çekoslovakyaya ait olup son 

defa Macaristana devredilen Rüten· 
ya mıotakası etrafında Macaristanda 
müşkülat baş göstermektedir. 

Bu mıntak·a ahalisinin ekserisi. 
Rusyaya iltihakı istemektedir. 

Macaristan, Rütenyalılara daha 
büyük ölçüde muhtariyet vererek 
onları tatmin etmeği düşünmekte· 
dir. 

Macaristan Romanya.dan istediği 
Transilvanyayı düşünerek bu tedbi

ri almış olacaktır. Zira kendi toprağın · 

da bir ekalliyet davası mevcut oldukça 
Romanya.dan Transilvanyayı talep 
etmes~nin hak ve ad:ılet bakımından 
zayıfiamasından endişe etmektedir. 

1 

Transilvanyada, mühim bir Ro · 
men eka11iyeti bulunduğu malum
dur. 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO o1FOZ1YON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her gUn yalnız kısa dalga 3 L, 7 
m. 9465 kc/s postamızla neşredilmek
te olan Yabancı dillerde Haberler 
saatleri aşağı.da. gönsterilmiştir. 

lranca Saat 13,00 ve 18,43 de 

Arapça ,. 13,15 ve 19,..J.3 de 

Fransızca ,, 13,45 ve 20, 13 Cle 

Çarşanba - 61 12 / 939 

12.30 Pı o gram ve Memleket Sa
at Ayan 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

l'2.50 TürkMüziği -Pi.) 

!3.30/14.00IVıüzik (Küçük Oıkest 
Şef : Necip Aşkın) 

1 - Erich Trapp : Fiijisa'nın 

Etrafında Müzik Sesleri (Fantezi) 

2 - Jok St rauss : Viyana Bon
bon\ an (Vals) 

18.00 Program 

18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 
ve Meteoroloji Haberleri 

18.25 Türk Müziğı 

Çalanlar: V~cihe, Cevdet Çağla,. 
Fahire Fersan, Refik Fersan. 

Okuyan: Radife Erten 
1 - Andon'un Hüseyni peşr~vi 
2 - Sadettin Kaynak - Hüse}ı

ni Türkü : (Aynlık yıl dönümü) 

3 - Sadettin Kaynak - Hüsey
ni Türkü : (Bağrıma taş basaydım) 

4 - Arif li3ey - Muhayyer Şar
kı : (iltimas etmeye yare varınız yal
varınız) 

5 - Refik Fersan - Türkü : 
(Kız bürün de şalına) 

2 - Okuyan : Mustafa Çağlar 

1 - Dede Acemaşiran 

(Dinle sözüm ey dilrüba) 
Şarkı : 

~ - lsmail Ağa - Acemaşiran 
Şarkı : (Yanar sinem) 

3 -- Nikoğos - Acemkürdi Şar· 
kı : (Sevdı gönlüm ey meleksima se
ni 

4- A . · · · · . . . .- cemaşıran 

Şarkı : (Pençei gamdan azad kıl) 

5 - Rdık Fersan - Tanb1.1r 
Taksimi . 

3 -~Ok uyan : Müzeyyen Senar 

1 - Şem!:el tin Ziya - Kürdili
hicazkar Şarkı : (Güv-enme hüsnüne) 

2 - Arif Bey - Kürdilihicazklir 

- Gerisi altıncı sahifede -



Sahife : 4 Tür~sözü 

Londra Mektubları 

Alman'ların ihracatına karşı Mütte
fiklerin mukabelei bilmisil tedbirleri 

Almanların 

A Alman ihracatına karşı 
ti tt-vessül edilmesi düşünü · 

l'!n hareket münasebetile alman ma 
lumata göre 1938 senesinde Alman
ların deniz aşırı memleketlere ih 
racatı 1208 milyon marka baliğ o· 
luyordu 

Harbin bidayetinden beri bu ih
racat şimdiden ciddi bir surette a · 
zalmıştır. İhracatlarına dair her han ı 
gi bir rakam neşredemiyen Alman · 
lar bunun daha fazla azalacağını 

kendil,,ri de itiraf ediyorlar. Geçen 
harpte bu ribi tedbirlerin tatbikin· 
den sonra, Mansbester Guardian'ın 

da işaı et ettiği vechile, Birleşik A 
merikaoın Almanyadan İdhalatı 1915 
senesinin son altı haftasında 1913 
senesindeki idhahtıı . ın yüzde dör 
düoe düşmüş ve senenin nihayetinde 
hemen hemen temamil~ sıfıra inmiş· 
ti. O sirada bitaraflar ablukayı ya 
rıp Alman mallarını harice götürme 
ğe temayül göstermiyorlcırdı. 1hra
<:at ticaretinin durmasile Almanya 
hıç şüphesiz ihracat fazlasını bita
raf kornşularına satmak i~tiy ecektir. 
Fakat bu devletler ona deniz c. şırı 

pazarlar kadar döviz temin edemi 
ye cektır. 

Deniz aşırı mfmleketlerden al 
dı~ı bu dövız Almanyanın bitaraf 
ko ·nşularile olan ticaretini takas sis· 
temind~rı daha cazip bir hale getir
mek; ve onların ik:isaden Almanya 
ya b ağlılıklarım temin için lüzumlu 
ludur. 

Bu tedbirler Almanyaya bitişik 
olan devletlae transit ticareti 
bakımından bazı müşküller çıkacak · 

tır. Fakat esas sanayileri üzerine hiç 
bir tesir yrıpmıyacak batta onlara 
istifade dahi temin edecektir. Alman 
kaynaklarının tükenmesi harbi kısal· 
tacaktır. Bu da neticede onların 
menfaatlerine olacaktır. 

ALMAN TA YY ARELERI NiÇiN 
tNGILTEREYI BOMBARDMAN 

EDEM•YORLAR 

E conomıst gazetesi Reic Q. 
fisi tarafından askeı i eko· 

nomik planlanma hakkında son neş
redilen Alman istıhsalat istatistik· 
lerini tahlil ederek şöyle diyor. 

"Almanyanın mecmu sanayi İs · 

tihsalatının yüzde ellisi, ağir sanayi· 
inin yüzde ellisi; ihracat maddeleri 
isbhsalatinin yüzde elli yedisi garp 
cephesinden 150 mil n:esafe dahilin 
deki mıntıkada elde edilmektedir. 
Hemecı Uınum istihsalatın beşte biri 
Rayhın garp kısmından gelmekte· 
dir.,. 

Bunu, ln~ilterenin vaziveti ile 
karşılaştıracak olursak Bıitarıyanın 
en yakın sanayi sahası Alman hava 

çok • 
garıp bir iddiası! 

Bay 
Niçi, 

Göringio tayyareleri İngiltereyi 
bombardm~n edemiyor ? 

üstlerinden 300 mil mesafede ve sa. , neşriyatında pek göze batmaktadır. 1 

sanayi mıntakalarınıo tkseriyeti ise I Şu aşa~.·~~ki .. dö.~t iddia ayni zamanda 
dah~ uzaklardadır. Binaenaleyh ilen surulmuştur. 1 

fngiltereye hücum eden Alman tay- ı 1 - Maynlerı İnği izler dokmüş 
yaryleıi binnisbe fazla benzin ve tür. 

d h 2 - Son bir kaç günün hadi daha az bomba taşımak ve a a 
k · d seleri Almaniarın deniz harbinde 

Yüksek zayiat verme zaruretın e· 
muvaffak olduklarına bir delildir. dirler. Her şeyden evvel avcı tayya 

relerinin himayesinde gitmelerine :i - Maynleri Almanlar dökmüş 

imkan yoktur. 

Tehdid edi!en sahalar çok ev· 
velden haberdcır edilebilir. İşte Gö-
ring'in insaniyet du ygularile merha

mete gelipte öğündüğü Nazi hava 
fılolarınıo ezici üstünlüğünü isbat 
etmekten çekinmesine diğer bir se 
beb de budur. 

GA.RIP BiR iDDiA 

A lmıın pıopagandasının bir· 
birini tutmaz ifadeleıi Şi· 

mal Denizine mayn dökme husu )un
da son zamanlarda yapılan radyo 

olsalar bile. Devletler Hukuku, As 
keri mülahazalar icab ettirdiği tak· 
dirde haber verilmeden harp gemi· 
ferine karşı mayo dö'<ülm · sine mü-
sade etmiştir. • 

4 - Almanyanın gayesi, deniz 
harbinde darbf'yi bütün denizaşırı 

yolların kavuştugu bir mahalde indir
'mekıeJir. 

Bütün denizaşırı yolların kavuş
tuğu bir mahalde maynların harp 
gemileri ile bitaraf ticaıet gemileri · 
ni nasıl tefrik edebilP.ceği aydırılık 

değildir. 

İstihsal etmek 
Başmakaleden ar tan 

ti car etin daha ziyade mU ~ kill e::-ect•ı:; i n i ı m ek ikti za et mezmi'~ 
L · 1 -- 1\luha r chc hudutlarımı za ka -l nhmi n edebiliri z. Dtınyu nııı u vazı- 1 

y etinde Turkiye mLls l:ıh sil ve mUst ch· 
Iiklerin e d uşen . vnzifc ler vard ır: ls
tih <>ali çoğaltmak ve istihlake huduıl 

tayin clmck gibi. 

Biz lıuglln İs{ ihsal za.rurcfoıden 

bahsedeceği z . 

l !Jl ı - 1918 cihan hnrbi nin ikti
s:ıd1 şnrtları henllz hatırlardadır : 1 Tar· 
bin idam csine yarayan en mUtevazi 
madde - gıda vey a endustrl maddesi 
- zaman olmuş, kendi a~ırlığmca pa· 

ra etmiştir. Bu muharebenin kısa ... u. 
rcceğini umalım. Lalfin bunun aksi, 
hakikafa daba yakındır. .Muharebe 

uzar. sahasını, misalleri görlllt!Uğll 

Uzre yavaş yavaş geni~letirse . yirmi 
beş sene evvelki ikti .. adi şartlar, bu· 

gUnUn şartları haline gelebilir. Filha
kika o zamanlar, her turlu istihsal 
şubelerinde çalışan !arın ~rnı f sınıf 

cephekre sevke~il~i ~ olmaları, mlls l 
mir sai ve amelı gıtlıkçe azaltmış , ve 
glln gelmiş ekmeklik Unun terkibi içine 
sUpUrge tohumunun girmesi tabii te
lakki edilmiştir .. Halbuki milli mU• 

dafaayı tl!min eden amiller arasmda. 
karnı . tok c>lmak kadar sırtl pek ol
manın da, hayatı tnhnmmUl edilir 
halde tutacak eşyaya malik bulunmanın 

da yeri vardır. -'!' alnız bu vakıaları göz 
önllne getirerek istihsaltlen ge-ri kal· 
m.1mayı hepimizin menfaati i cabı bil. 

dar !!clir«c, nmbnrlanmızdnki lıugda.Y 

la p;mukla. yUnl e , yaylalarımızdaki 
s llrUlerle. ve ihraç mallarımızın temin 
edeceği vasıfalarln mukavemet edece· 
ğız . 

2 - i\luhnrebe nı e nii kalır \"aya 

memleketi mizdcn uzaklarda cereyan 
ederse. dı-; piya snların mlltemadiyen 

artacak olan talebleri il e lrnr':'ılaşa

cak ve içinde bulundu~umuz kalkınma 
hareketini tevkife mecbur olmak"1zın 

çalıştlhi lecei! iı:. 

Buglln. olalıilir ki, ihraç ticareti 
miz. piyasa ve alı~ \"eriş u~ullerinde 

ki tahavvllller yt.; ztınden ~ıkıııtıdadır. 

Fakat hukumetimizin almakta oldugu 
tedbirlerle eskisinden çoJt d::ıha nor · 

mal fiyatlara, daha geniş pi_,·asalara, 
daha verimli faaliyetlere ka\·u ~makta 

g ecik miyecektir . 

Malımızı alana satarız. Dunun 
prensibi bu idi. 

Safocak malımı:r. olsun. Onu her
kes alacaktır, B uglın lln pn:nsipicll· bıı 

olabilir. Lakin, hangi sebeple olursa 
olsun vapıhcak olan şev istih.~nle de , - -
vam etmek, istihsal çoğaltmak . İ«tih

salin tek çare olcl uguna inananları is 
tikbalin aldatmaya.cağından rmin ol· 
malttır. 

Nasuhi Baydar 
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GONON MESEtEIERl 

zonguldak 
havzasındB 

Ocaklar ve şirketle' 

(E>} Başvekil ve refakatind~ki:. 
~ heytt. Z_on~uldak ~öoıur ııba 

zasını zıyaret ettı. lsta I 
gazetelerinden biri, havzanın de~ 
le.ştirilmesı ihtimalınden bahsedir 

Havzada kömürden başka ~~~ 
k d. G··aıtış genez d~ işletilme te ır. u ~ı 

. d 1 . hell kurşun ve deınır ma en erme J • 0~ elatılmıştır. Kömür sabası Er~glıd' 
Bartıoa uzanır. Btllibaşlı körnu'ıi 
marlatının bulunduğu yerler şull 

dır. . . . 8~ıı · Ereğlıde: Kıreçlık, . Alaca 

Kand!Hi. Çamlı şk' 
Zonguldakta: Merkezden ba 1~, 

Kelebek Üzulmez. Kilimli, f{ot 

Çahlağzı' 

Bartında: Tarlaagzi. ·(} 
Merkezde kömürü yıkamak ~sr 

üç fabrika vardir. Kozluda ve 0ı 
tında mu~tehf kereste fabrikalar• 

mevcuttur. . . t5t 
Yıkayıcı fabrikalardan bıJI 

011 
diğeri 200 beygir kuvveıind.~lflil 
Bunlar saatte azamı 100 ton k0 

"\t 

~Ü yıkaya bilirler. 30 beygir ."'
0 ~rtf 

tinde bir de tamirhane vardır it' 
li şirketine ait yıkayıcılardan baŞ,~ 

k .. ·· y1kaf saatle alt nışar ton omur 
diğer iki fabr ika mevcuttur, 

Havzadaki şiı ketler şunlardı;:~~ 
Ereğli şirketi -B.750,_ooO zoo 

sermayeli( Liman imtiyazıyle ıJ~ 
guld,.k ve Çatalağ21 demir yol~1

11 ,ş~ 
. r ı ıfl 

işlt'.tme hakkıJa bu şırkete ve 
Bu tesisatı hükumet satın aldı..) t' / 

Maaddın Tuı k anonim şirke 
1 

1 SU.000 Tiirk li_r~sı ser~ali. · ,~eti 
Tüı k Madencılık anonıa1 ş.ı 

500 000 Türk lirası serm~yeli001ol Kılimli Türk anonim şirketı-4 
Türk lirası sermayeıİ Ol 

K 1 . . k zj-4,0 M oz u ıstısmar mer t co . . . e o 
Türk lirası serm.:ıyelı lhsanıY ı1f r Oı 
20,000 Türk lirasi sermaye 1 ·şlel 

çıoğlu oca~ı: Her iki ocogıo·ı~ıl 
me imtiyazı ·İş bankasına verı 

Bulgar Kralı 
,. 

br• al manya Borise fa 
111 

Doktorluk ünvaP• 
Verdi 

. tı~· 
S retı 

Sofya : 5 (Radyo) - u fi (il~ 
susiyede Sofyaya gelen ftalY' fı~rı 

·se 
arif nazırı Botay Kral Borı . 
doktorluk nişanını vermiştir. ,,~~ 

ıııt O' Bir hafta evvel yapılan 0fe5 
den sonra, dün berlindeo P' So':1'1 

S ' . t "nde .!rJ doktor torm un rıvase 1 • de ~ 
H tı ı.ııf· 

ya gelen bir Alman eye ect" f. 
d

. ver 0 t Borise doktor ıploması r' 
Alman heyeti dört n.e~ hur 

sörden ibarettir. 
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ŞAYAN DİKKAT HABERLER 

Romanya Müstevliye 
petrol kapdırniıyacak 

Bir düğmeye basmakla binlerce mil 
murabbaı petrol sahası müthiş bir 
yanğıo yerine tahavvül edecek 

yazan 

E. Michel Selzer 
İngilizce Dey li Skeç gazetesinden 

" Almanyanm pttrola ihtiyacı 1 

\'ar. Harbe başlamaktaki tereddü. 
dü, petrol azlığından ileı i gelmt kte 
clir. İttifak dt"vletlerinin ablokasm
dan müteessir olmıyarak, Alman
Yaya mekanizma ordularının muhhç 
Olduğu petıolu verebilecek üç kom· 
Şt\ memleket mevcuttur. 

Bunlardan Rusya " Sovyet pet
rol endüstrisi,' ni idaı eye üç müse
Vi > i komiser tayin P.tmek suret ile 
cevap vermiştir. Rusya, kendi ordu
sunu seferber halde tutmağa kafi 
geJtcek kadar petrole malik bulu 
tıuyor. Fazlasını vermeğe taham. 
l'tıiilü yoktur. 

G~çıniş günlerde, Almanyanın 
Petrol ihtıyacının büyük bir nisbefr 
tıi rnustemlekelerinden getirmek su· 
teliyle Hollanda temin ediyordu. 
Bu ihracat, harp başladığından be
ti henıen hemen tamamen durmuş 
tur. F' akat Hoıanda, büyuk mikyas
l;ı petrol idtlihar etmiş bulu 
Oı.ıyor , Bozı mütehassısların ıfadesi 
~~ göre, Holandada bııgün stok ha 
'tıde bulunan petrol, Hıtlerin ordw 
&uııu, takıiben bir sene müddetle 
ld 

are edecek kadıudır. Almanya· 
~nın Holanda üznine tazyiki ve 

0.0landalıların endişesi buna atfe
lleb· ı· ı ır. 

b Holandaya karşı açılan sınır 

1 arbi. muvaffak olmadı. Holandalıt da gördüklf'ri tehdıdlere karşı 
1 ~ildi tehdidleriyle mukabele etti· 
~t. 

'tı Bu sebtple, Almanya, şimdi Ro 
tt~tıYaya dönmüş, bulunuyor. Bu ba 1 
Q et neden Rou arıp) a hı~ dıı 

11
a, Betime daha yakın olan Macar-
ları 

,.,.
1 

~ v~ya Yugoslav yaya karşı de-
'' d' \o ır? Bu memleketler de, buğday 
ar 

1,o ' et var, meyva var, yumurta 
ilı 
~ 

1
• S'! bze var.. Fakat bu herşey 

.\~ lugun" rağmen, birşey yoklur ki
di flıanya ona şiddetle ihtiyaç hisse· 
~Ot; Petrol!. 

~~t Romayada mebzul miktarda 
rot var. 

~~I A.lınaoya, Romanyadan daha 
"i: a P"trol temini için bu sene ü 
~~tı~·· 
ti, U dcfadu ki, harekete geçmiş-
V' ' . )• rne üçüncü defadır ki, Roman· 
b;tı 'lllafi nezaketle "hayır!,, ceva· 

1 "ermiştir. 

Kral Karol. Romanya petrol sa
nayiindeki ecnebi imtiyazlarının son 
şartına varıncaya kadar tanılın asını 

, kayıt koşmaktadır. 

Bugün Romanya petı ol kuyuları 
nın takriben yüzde doksanı ecnebi 
mürakabesi altında hususi ellerdedir. 

İngiltı::re, Holanda, Amerika, F
ransa ve Uelçıka, Romanyada ihtih· 
sal edilen pelı oller in yarısından 

fazlasına sahiptir. Bu memleketle
ıin sermayedarları, o petrol kuyu· 
!arını işletmek İçin lazım olan ser
mayeyi vermişler ve bu sebeple 
krndilerinc İcab eden imtiyazlar ba
ğışlanmıştır. 

Almanya, Romanyanın senelik 
petol istihsalinin aşağı yukarı onda 
birio.i almaktaciır, Ve bu miktar , 
Almanyar ın bütün petrol ithalatı

nın onda birini te~kil etmektedir. 
Diğa taraftan Romanyalıları 

hiç bir şey korkutmuyor. Bu mem· 
leket hal"'• kendi tahıi hudutları
nın kuvvetine emin butunuyorlar . 
Alman askerlerinin, petrol kuyula 
rının hulundu~u müsbit :-ıraziye 

varmak için 900 kadem irıifaa ka 
dar yükselen üç sıra dağ geçmesi 
lazım geldiğini biliyorlar. Bu ~razi 
Bükreşin şimali şaraisinde kfüodir. 

Bundan başka Romanyalılar, Po 
looyadarı iyi bir ders almış bülunu· 
yorlar. Memleketleri dahilindeki 
petıollerin bir damlasını bile her 
hangi bir müstevliye kaptırmamak 
ve hiç hir petrol kuyusu, olduğu gi 
bi bırakılmıyacaktır. 

Bu mabadla Romanyada her 
türlü ıhtiyati tedbirler alınmıştır, Bir 
düğmeye dok~rnmakla, binlerce mil 
murabbaı petrol sahası birdenbire 
yangına tahavvül edecektir. 

Bu düğmenin vereceği küçük 
bir cereyan her kuyunun tepesinde· 
ki petrolü ah·şlemeğe kafi ge· 
lecek bir kıvılcım doğuracaktır. 

Böylece, bir kaç dakika içinde 
Romanya dahilinde düşmanın ilerle. 
mesine mani olacak ateşten bir ba
rikat vücude gelecektir. Müstevliyi 
bir cehennem karşılı yacaktır. 

Romanyalılar, kendilerine açıl
ması muhtemt l her hangi bir har
bın petrol kuyuları için olduğunu 

biliy,>rlar. Aksi taktirde Romanyaya ı 
yürümekle, ittifak devletlerine üs· 

AVRUPA MEKTUBU 

Bir kürdan yüzünden çıkan kavga 

Belçikanın meşhur avukatlarından biri çok kıymetli bir yadiğcır olınak 
üzere kasasında bir kürdan saklamaktadır· Bunun bü}ük bir mazisi ve 
muhakemesi vardn. Gilbert isminde mutebarandan biri otuz sene evvel 
Brüksel garındaki demiryolunun emanet dairesine müracaat ederek cebin
den çıkardı~ı bir kürdanı uzatmış ve parasını da savarak makbuz istemiş 
tir. Ambar memuru bu hareketi istihza sayarak bunu almaktan istinkaf et
miştir. 

Bunun üzerine diş çöpü sahibi mahkemeye müracııat etmiş. iki taraf 
da karşılıklı hakaret davası açmışlardır. Emanet ambarına kürdanın alınma· 
sına hukuki ve kanuni manilar olup olmadığı araştırılmıştır, Çıkan muha
keme o kadar uzun sürmüştü.ı ki ne sahibi müddeınin ve nede müddei l
leyh memurun ömürleri mvhakemenin sonuna ermesi vefa etmemiştir. Avu 
katın biri çeyrek asır mahkemeleri işgal eden kürd<ını müddeinin varisin
den' bir kaç bir franga satın aldrak kasasına koymuştur. 

5 00 bin lira bulan bir garson 
Romanın maruf lokantalarından birinde müşteriler gitikten sonra -masa 

Jaı ın altlarını temizlemekte olan bir garson bir ?.arf bulur.Ağırca olan 7.ar
fı açar. Birde ne görsün 500,QOO Uretlik para 

Garson nC\muslu bir adam olduğundan parayı benimsemez; Sahibini a· 
anıştırır. Niha)et paranın sııhibinin Venedikli bir mühendis olup bir iş için 
Romaya helen bir adam olduğunu öğrenir. Bir şeyden haberi olmıyan mü· 
hendis istasyondan tirene bineceği sıradr kendisine yarım milyon lirayı ge· 
tir en gar son ile kaaşılaşır. 

Mühendıs bu parayı düşürdüğünü bilmiyordu. Garson kanuni olan 
500,000 lireti almıştır. İtalya kanunları kayıp para, eşyayı bulana yüzde on 
mükafat verilmesini emretmektedir. 

İki gün içinde büyüyen hayvan 
İnsanla., hayvanlar ve ne nebatlar tedricen ve fasılasız olarak mütema

diyen büyümektedirler. H<ılbuki mahlUkat içinde birdenbire büyüyenler da
hi varmıs Bu hayyan yengeçtir. Tarih tabii me\ kilerine göre bu hayvan yar· 
ru iken tam bir sene bulunduku şekil ve cesameti muhafaza etmektedir. 
Fakat senenin sonunda iki gün içinde, bir sene sonra büyümesi lazım ge· 
len derecede birdenbire büyümekt~dir. 

Bundcın sonra bir daha büyümc>si için . bir sene~daha geçmek icabet. 
mektepir. Böylece her 365 günde eski halinı muhafaza edip senenin son iki gü 
nünde biiyümek sureıile yenğeç tabii cesametini bulmaktadır. 

tünlük temin edecek her hangi bir 
fayda yoktur. IFinliler 1500 

aldı 
Kus 

Bir petrol kuyusu yanmağa baş 

ladı mı, asla söndüriilemez. 
Ben, Bükreşe yakın Moreoi ma. 

den kuyusunun yanışı esnasında bin 
kadem yüksek bir mevkide bulunu· 
yordum. Göklere yükseltn alevlerin 

harareLinden yuzumu kapamağa 

mecbur oldum. 

l 

Bu alevler, bir duman sütunu 
altında nıhayetleniyor ve milleı ce 
mesafe uzaktan görülüyordu . Bu 
maden müessesesinin en son dam 
!asına kadar yanması, tam beş sene · 
sürdü. Bu yangını söndürmek için 1 · 
dünyanın her tarafındaki mütehas· 
sıslara büyük mükafatlar vad edil 
di. Ve bu mütehassıslar bu yangını 
söndürmek için h1:.r türlü vasıtaya 

müracaat c::ttile1; muvaffak olama· 

dılar. 
Klemansu, her petrol damlası· 

nın, bir kan damlası kıymetinde ol· 
duğunu söylemişti. Loid Corc, Bal
kanlara 1915 te el koyarak Alman· 
yanın Romanya ile petrol muvasa 
lasını keselıilmiş olsa}'dık, harbı u. 

muminin iki sene evvel nihayetlen~
bileceğini söylemişti. 

Fakat bu gün biz lngilizler için 
Romanyayı istila etmemize lüzum 
yoktur. Romanyalıların kendileıi, 

her hangi bir taarruzla karşılaştık

ları zaman. o muhterı;el mutaarrızın 
tanklarını ve bombardman tayyare · 
!erini doldurmaktansa, o •• mayi ha
lindeki altın serveti ,, ni kendi elle -
rile tahrip etmeğe kat'iyen azmet 
miş bulunuyorlar. 

• 
esır 

Sirınci sahifeden artan -
Hudud gerisinde birçok kapanlar 

kurulmuştur. Sovyt't askeri bunlar yü
z ünden ilerlıyememektedirler. Sovyet 
alayları Ladoğa gö!ünün karşı sahili
ne çekilmişlerdir. Bu mınlakada va
pilan çarpışmalarda 200 So"yet as-ke
rinin Finlilere teslim olduğu haber 
verilmektedir. 

lsveçten gelen gönüllüler 

Bir çok lsveçliler, Finlandva or
dusunda çalışmak üzere gönüİlü ya
zılmaktadırlar. 

Fin kadrnlarr da asker 

Finlandyada yirmi yaşından 60 
yaşına kadar blitün kadınlar hizmete 
davet edilmiştir. Bunlar büyük bir şevk 
ve heyecanla askeri makamların gös
terdiği işlerde çalışmağa başlamı~
Jardır. 

Fin elçisinin Molotofa müracaatı 
Londra : 5 ( Radyo ) - Verilen 

malümata göre, Milli Fin hükümeti 
Moskova elçisi dün Molotofla görü
şerek müzakerelere başlamak teklifin· 
de bulunmuştur. Molotof, Sovyetler 
birliğinin ancak yeni Fin hükumetini 
tanıdığını ve binaenaleyh diğer hükü
metle müzakereye girişemiyeceklerini 
elçiye bildirmiştir. 

Sovyet menbalarma göre 

Moskova : 5 (Radyo) - Sov· 
yet kıt'aları ileri harekete devam 
etmişlerdir: Momanisk istıkamelin
de Finlandiya kıt'alaı ı takibedilmiş
tir. 

Likta, Rokela istikametinde Kı · 
zılordu hududdan 45 - 50 kilomet. 
re ileı lem işlerdir. 

( Gerisi alımcı sahifl!de) 
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Finliler 1500 Rus 
esir aldı 

- Beşinci sahifeden artan -

Havanın ft!nalığı tayyare hare
katına mani olmaktadır, 
Ftnlandlya menbalarına göre 

Helsinki : S (Radyo) - Finlan
diya kıt'aJırı Ladoga ormanlarında 
iyi bir muvaffakiyet kazanmıştır. Bu· 
rada bir Sovyet ordusu Finlandiya· 
lılar tarafından sıkı bir çember içi
ne alınmış 1500 esir vermişlerdir. 

Ölenler de çoktur. Diğer bütün 
geçitlerde tuzaklar urdır. 

Sahil boyunca mevcut Finlan· 
diya kıt'aları az olmakla beraber 
Sovyetler buralara çok asker çıka· 
'ramadı. 

Finlilerin bir harp yardımcısı 

vardır ki, bu da kışhr, Kış Fınlile· 
re çok yardım ediyor. 

Moskova : 5 (Radyo) - Molo· 
lotof lsveç elçisi Vinter'i ka••ul ede 
rek görüşmüştür. 

Elçi, Finlandiya ile müzakere 
teklif etmiş fakat Molotof böyle bir 
teklifi kabul etmemiştir. 

londranın bir tekzibi 

Loodra : 5 (Radyo) - Finlan· 
landiyalıların Sovyetlere karşı kul· 
!andıkları mayinlerinin lngiliz malı 
olduğu Londıada tekzip edilmek. 
tedir. 

Bürüksel : 5 (Radyo) - Belçika 
ka işçi partisi bürosu, Finlandiya· 
lılara teessürlerini bildirmişlerdir. 

F1n hUkOmatı henUz Hels1nklde 

Londra : 5 (Radyo) - Finlan· 
landiya milli hükumeti henüz Hel· 
sinkiyi terketmemiştir. 

RADYO 
- Üçüncü sahifeden artan -

Şarkı : (Sırma saçlı yare kim haber 
versin) 

3 - Lemi - Kürdilihicazkar 
Şarkı : (Nazlandı bülbül) 

4 - Sel. Pınar - Kürdilihicaz· 
kar sarkı : (Ne gelen var ne haber) 

5 - . . . . . . . . - Muhayyer 
Türkü : (Menekşeler tutam tutam) 

19.25 Konuşma (Dış politika ha 
diseleri 

19.40 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
20.20 TEMSiL 
20.50 Konuşma ( Haftalık Posta 

Kutusu) 
21.10 Müzik ( Riyaseti Cumhur 

Bandosu • Şef : Ihsan Künçer ) 
1 - G. Pares : Marş 
2 - Waldteufel : (Estudiantina. 

(Vals) · 
3 - Berlioz : Romeo Ve Juliet' 

ten Balo Sahnesi 
4 - A. Bruneau : Çocuk . Kral 

"(Prelüd) 
22.00 Memleket Saat Ayari, A

jans Haberleri; Ziraat· Esham- Tah
vilat, Kombiyo - Nukut Borsası 
(Fiyat) . 

22.20 Serbest Saat. 
22.30 Müzik (Operetler Ayarları 

- Pi.) 
22.55 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.25 - 23.30 Yarınki Pragram, 

-ev Kapanış. 

Türk sözü Sahife : 

Orta tedrisatımızda 1 
yeni çalışma rejimi TÜH.KSÖZCJ 

- ikinci sahifeden artan -

1 
Vazifelerini tam yapan mesıekdaş· 
larama teşekkür ederim' 

Her başlangaçta olduğu gibi 
bundada bazı aksaklıklar göze çarp 
miştır. Bunların ihmalden mütevellit 
olanları, ihmal edenlerin ikazı sure· 
tiyle tashih edilmiştir. Ayni yolda 
harekete de"am alunacağı da tabiidir 
ilmi nesilleri vatana ve Cumhuriye-

J GAZETECİLİK-MATBAACILIK 

te yararlı ve hayırlı kılmak için, 
meslek şuurunun, Türk hocalarını 
daima uyanık tutacağına büyük bir 
emniyet ~taşımaktayım. Bizler için 
vazifeden başka gaye ve hızmetten 
gayri emel olmayışi (tuUuğumuz iş. 
lerin behemahal muvaffak olacağına 
kafi delildir. Böyle düşünen bütün 
meslekdaşlarımı daima artan bir hız. 
la' sarf vazife adamı olarak görmek 
kendıni onlardan hiç bir zaman ayır· 

mamış ve ayırmıyacak o)an benim 
için başkasını aratmıyacak l>ir bah· 
tiyarlıkdır. 

1 

işlerimizin aksamadan yürüyü. 
bilmt!Sİ için alınan vazifeler arasında 1 
kıymet ve derece farkı 'görmek· 
sizin çalışarak en küçüğümüzden en 
büyüğümüze kador tam bir ihtimam 
göstermemiz lazımdır. Kendindeki 
kusurları görüp tashıh edecek yer· 
de başkalarının hatalarıyla vakıt 
geçirmek umumi muvaff akiyetlere 
en büyük engeldir· Gelecek nesilleri 
terbiye etmek gibi) mesnliyetli bir 
işin sahipleri olduğumuzdan bir an 
gafil olmıyarak elbirliğiyle ve eli. 
mizden en çok gelenle gayret sar
fına mecbur olduğumuzu unutma· 
malarını büyü: vazife arkadaşlarım

dan rica ederim" 

Romanya 
Bat;arabya ve Bukovinayı 

harpsız vermiyecek 
Bükreş : 5 -
Transilvanyanın Romanyaya il

hakı 1918 senesi 1 kanunevvelde 
olmuştu. Su münasebetle Transil
vanyanın merkezi Albayüliye kasa
baS1nda bu gün Romen nazırlarının 
iştirakite çok büyük merasim yapıl· 
mıştıT. 

Bu merasimde Basarbya, Transil 
vanya ve Bukovmanın anavandlft 
aynfmaz birer uzuv oldukları nutuk 
larda tebarüz ethrilmiştir. 

Nazırlardan Cuıeaku halle mü· 
messillerinin nutuklarına verdiii ce· 

1 

vapta, Romanyanın bu ülkeleri harp· 
siz olarak terketmeğe hiç bir su· 
retle razı olmıyacağım söylemiştir. 

Budapeştede çıkan Pester Lo· 
yid ve Peşti Hirlap gazeteleri bu 
merasim münasebetile neşrettikleri 

makalelerde Romanya hükumetini 
ittihııma başlamışlardar. 

Diğer taraf tan kapalı olan Ro· 
manya - Sovyet Rusya hududunun 
yeniden açılmasını konuşmak üzere 
iki taraftan heyetler Orazini -kasa· 
basında buluşmuşlardır. 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası • Türksözü 

Cilthanesi 

I Son getirttiği zarif 
. 

yenı tip harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler, biletler, kart· 
vizitler, haritalar, planlar, mak· 
buzlar , her boy•ia defterler, 

Renkli afişler 

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

1 1 
1 

• 

En modern vasıtalarl 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahdt 
Avrupa kan nefis bir cild içind 
görmek istiyorsanız Türksöıii 
Cildhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, biilgede ancak Türk· 
sözünün sanatkar müccllidiPill 
eli od en çıka bilir. 

.............................. , ................. ~ 
Egede 
• 

pıyasası 

tütün 
açıldı 

Ankara: 5 ( Hususi ) - Bugün 
alınan malumata göre, Eğe bölge· 
sinde tütün piyasası açılmıştır. As· 
gari fiyat 70 kuruştur. Azami fiyat 
100 - 110 kuruştur. 

lzmirde ilk hamlede 50,000 bal· 
ya tütüıı satılmıştır. 

Hisarda da 15.000 balya tütün 
satılmıştır. 11 şirket ve tüccar ~lı
cı vaı:iydindedir. inhisarlar idaresi· 
de mübayaa yapmaktadır. 

Bulgaristan' da 
yapılan tevkifat 

Sofya : 5 - Bugünkü Bulgar 
gazetelerinin yazdığına göre, eski 
parti liderleri, siyaset ad amlanndan 
bir grup polis müdüriyetine davet 
edilerek tevkif edilmişlerdir. 

Bu gurup, hariç bir hükumetten 
para almış ve yapılmak üzere olan 
mebus intihaplarında yabanca bir 
hükumetin istediği şekilde muzaffe
riyet kazanmak istiyeceklermiş. Par 
ti liderlerinin üzerinde 8 bin dolar 
bulunmuştur, 

893,!53 leva Bulgar parası olan 
bu paralar müsadere edilmiştir. 

Eski başvekil Çankof ile arka· 

Denizlide pasif koronıt11 

tecrübeleri 

Ankara : 5 [ Hususi ] Aho'° 
malumata göre, dün Denizlide h•"' 
hücumlarına karşı :pasif koruod'' 
tecrüberi yapılmıştır. I 

Bu tecrübeler muvaffakiyet 
1 

neticelennıiştir. 

Amerika fabrikalarıo••' 
Sovyet siparişlerini reddi 

Vaşington : 5 (Radyo) - ,.ti 
rikan tayyare fabrikalara son Y'~ 
lan Sovyet siparişlerini sureti kıt 1 

yede red etmişlerdir·. 

Ve bundan böyle Sovyet si~ 
rişlerini hiç bir fabrika kabul etd" 
yecektir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü ''~ 
hava hafif rüzgarlı idi. Eı ço~< ~ 
gölgede 21 dereceyi blJlmuştu. 

~--------!_/ 
daşları da beş gün devam edell ~ 
muhakemeden sonra bügün betr 
etmişlerdir. ~ 

Eski çiftçi partisi liderleri ~ 
Vergil Dimof ve arkadaşlaund•;; 
lider de Bulgaristanın muhtelif 
takalarına nefyedilmişlerdir. 
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Tiirksözü Sahifo : 7 

A s • 
1 

ft 

1 r s n e m a d a 
Süvare Süvare 

8,45 6 Kanunuevvel Çarşamba akşamından itibaren 

Fredrik March - Janet Gaynor'un 
8,45 

Hatırasını ebed iye n unutamıyacağız, sinema perdesinin bir zafer a bidesi ... Baştan başa 

temamen renkli bir şahe~er 

~ Ta 1 i Güneşi ~ 
Bugün gündüz 2,30 da tenzilatlı halk matinesi 

İki film bırden 

1 - Çifte Avcılar -- 2 - Esrarengiz siyah süvari 
"'"-.. 

....... ____________________________________________ ~ ---------------------------------------------------
Acıkh, Mütssir filmlerin en şayanı dikkat olanı 

Alsaray Sinemasında 
GörPceğiniz 

DlT.A PARLO 

A~Ş@lm 
ve İki Büyük Artist 

ile ALBERl PREJEAN' 

Tarafından Fevkalade bir !arzda Yaratılan 

Asri Batakhaneler 
p . 
1 ransızca Sözlü İbretamiz Şrılıaseridir. Bu Büyük Filmi : Büti.in Hukuk 
·~liintesiblerinin ve Genç Kızlarımızın Görmesini Hararf"tle Tavsiye Ederiz 
pı 

rograma lıcl veten : En Son Dün ya Had faafl Haberleri 

Pek Yakında 

Dehakar A rtist ( Bett") Üav is ) 
. 
ı n 

1 { ı:ırikalı Bir K udrctlc Y arattıgı 

Kadın 

8. 
şapka . 
KETi 

• 
evı 

Arzu edilen model üzerine yeni \:e tamir yapılır 

adres: Yeni postane karşısı No:20 

Seyhan Kızrl ay Balosu 

5 Kanunisanı 940 adananın kur
tuluş bayramında verilecektir. 

1 
Bu büyük baloya şimdiden ha 

il zır lanınız. ı l p 11228 2 - 6 ı ı 

] 1149 28 

ilan 
Adana Halkevi Reisliğin
den: 

Resim kursu kaydına devamedil
mektedır. 7112 93~ Perşenbe günü 
~aat J 7.3Q d~ reşinı kursuna başla

nacağı ve kayıt olanların o saat da 
Hal~evinde hulunmalan lazımdı r . 

ıııe' TAN Sinemasında 
6 - 7 11233 

,,,. T 
r Ad Emsalsiz Muvaffakiyet 
t'i' arzan ası K Az A N ı v o R 

ALSARAYDA 1 
9' ~I BugUn 2.30 da 
1, ~go Yanıyor, Kızll Alev 

T A N D A 
BugUn 2 30. da 
Tarzan Adası 

ı Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tµngs 
ram Ampulleri, Ganz fabr ikası ma 

"'-... 1 mulatı Adana Acentalığı . 
~~~~--~----·~~·~~~----~~~~--~~--- Eski Orozdibak kar iı~ No: 85 

ı~736 72 

R. C. A. Radyoları 
ı d • g e 1 

Abidiiıpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo 

Sayın abonelerimize 
Ev değiştirme mevsimi 

olduiundan tevzlatta yanh• · 
hğa mahal kalmaması için 
yeni taşmdıömız evin ad re . 
sini ldarehanemtze bildir
menizi rica ederiz. 

TÜRKSÖZU 

Satlık Değirmen 

C..:yhanm Çakaldere Köyünde 
yirmi beygir kuvvetinde müstamel 
Dizel marka makioa ve değirmen 

işler bir halde satılıkdır . Taliplerin 
Çakaldere Kö}'ünde sahi bi Mevlfil 
oğlu Ahmede müracaatları . 

6 - 8 - 10 1123ı 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczahanedir 
"--- 39 

______ _;. ________________________________ __ 
----------·~ ----
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. 

Sahıte :8 Türk sözü 5 Kanunuevvel . 93_1ı 

Adana Borsası Muameleleri Aktepede Betonarme -PAMUK ve KOZA 

Köprü inşası ~ 
KiLO FIATI 

Sablan Mikd81" CiNSi En az f.n çok 
K. s. K. s. Kilo 

Koza () 9,'25 Hatay Vilayetinden .__ - -Ma. parlatı • 38 41 
-Ma. temizi • -'37 38 

1 - Eksitmeye konulan iş: 

' Aktepede yapılacak (ayakları mevcut) 3 X 6 açıkhgmda~ ~tonarıne 
--3~ ---

köprü inşası. Keşif badeli (3332 lira 45 kuruş}tur. Klevland 00 ' 
-Klevland-( :v:M. ) Müdürlüğünde 

. 
1 ' 1 2 - Talipler proje, şartname ve diğer evrakı Nafıa 

YAPACI görebilirler. 
Beyaz 

1 1 
( 3 - Eksitme 15112;919 Cuma günü saat 15 de Antakya hükumet' 

Siyah 
konağmda encümen odasında yapılacaktır. w: 

ç1GIT ; 4 - Eksiltme pazarlık usulile olacakllr. 

' 1 
1 

.. 
! ' S - Muvakkat teminat (249 lira 93 kuruş)tur. 

Yerli •Yemlik,, 
1 1 1 

= 6 - Taliçlerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz etmeleri icap• eder. 
.. •Tohumluk,, ~.25 a - Ticaret odasında kayıtlı bulunduklarma dair vesika. 

: HUBUBAT b - Muvakkat temina i~in evrakı müsbite. 
1 

1 c - Bu inşaata mahsus vesika komisyonundan alınmış ehliyet vesı: 
.}ı 

1 Buğday Kıbns 
~i .. Yerli kasi. (mezkfir vesikayı almak için ihale gününden bir hafta evveline k•· g~ .. · Mentane - dar Vilayet makamına müracaat etmeleri lazımdır. };'· i 

Arpa 3.30 ı 
28 - 1 - 6 - 12 11217 le 

l Fasulya 
/ı gc 

~ Yulaf 
\>İ 

Delice 

Muzaffer Lokman 
Ilı 

Kuş yemi Or. S( 
Keten tohumn . 
Mercimek iç hastalıkları mütehassısı \' 
Susam 15 1 15.50 

l 

UN 
muayenehanesinde hastolarını kabule 

dt -- Dört yıldız Salih 1 Hergün 
~ üç " 

,, 
başlamıştı&. 

y, 
·- .::ı Dört yıldız Doğruluk __,/ le .D ns 
..ı.ı: ı.: üç hı E c: .. .. 
~ -a Simit 

" ..../ı de 
~ E; Dört yıldız Cumhuriyet - ~u 

1 
N C,.)o 

üç r--. 
" " 

Yazıhane nakli Simit ''ı 
" -

~J 
~'1: 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para ti 
" 1 12 I 1938 lş Baukasından alınmıştır. Avukat Macit Güçlü ve Abdullah Türkucu yazıhanelerini AbidinP8ş' ~ 

Perıe 

caddesinde Namık Kemal mektebi karşısında ııı· C( 

Hazır 1-+ 80 Liret 

ı- doktor Melik apartıın3 --

Vadeli 1. -57- RayiŞmark nın alt katma nakletmişlerdir. c. -- Frank (Fransız ) -2-96 ./ 7 53 t( Vadeli IIl Sterlin ( İngiliz ) -5- 'M 
Hind hazır 71 02 Dolat ( Amerika ) !30 1 36 

ll 

ilan Nevyork 9 93 Frank ( İsviçre ) 00 00 Seynan P. l. T. Mü- ı 
t( 

-

dürlüğünden : Adana Halkevi Reisli' 

1 - Fenni ve hususi şartname· ğinden; 
d saııf 

s 
~ deki evsafa ve Miidürlükte mevcut Sosyalyardım ve Halk . ~r 1ı 

kalıba göre imal edilmek üzere ida- larinda münhal birer azalık ıçıHııı~ · <l 

T. iŞ BANKASI' 
re ihtiyacı için bir metre tulinde iki 121930 Sah günü saat 17 de i· b 

nın delikli olmak üzere bin adet beton evinde intiha? yapılacaktır. Bu koıt1,., ıl 

künk açık eksiltme sure tile alına- teler ile alakı-ı.dar arkadaşların ~liP 
caktır. • 1 1 atda Halkevmde bulunma arı 

0 1939 K. Tasarruf ikrall'ive planı olunur. 1 - 7 1123 ıı 

2 - Künklerin tahmin bedeli ıı 

( 900 ) lira ve muvakkat Teşekkür . .,, 
1ı .. teminatı 

32,000' LiRA ~UKAFl.T f 
altmış yedi lira elli kuruştur. k ıı 

3 - ihale 18 12-939 Pazartesi Kızılay Seyhan mer e 
günü saat i 15 de P. T, T. Mudür- den: ' Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, Jük binasında alım satım komisyonu l•Y'~ 

27 / 11/939 tarihinde . baŞ bÔY~~ 
l lkinciteşr:in tarihlerinde çekilecektir tarafında yapılacaktır. 

ı Kızılay haftası münasebetıyle bUt~~ ~ - 4 - Bu işe f ait ~artnamelerde yardımlarını dirig etmeyen ,ıı 
iKRAMiYELER: künk kahbım görmek istiyenler Mü yurtdaşlarımıza bilhassa baY':ı,~' 

"k ' 1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira dürlük Kalem Şefliğine ve eksiltme kayıt etmek hususunda büyıl 1'01a' -
5 1000 - 5.000 ğe iştirak edecekler de ihale gün ve faaliyet sarf eden bayarıiar 

• • • ( 
8 500 4.000 ve saatinde teminat makbuzlarile muza. rli f' • - • • komisyona müracaat etmelidirler. Neşriyat hususunda dege ··ı~ ~e 16 350 - 4.000 .. • • kSO " 

60 100 - 6.000 5 - 2490 No. 1ı eksiltme, ar• 
dımlarmi esirgemeyen Tur ,~t~ 

' • .. • Yeni Adaea gazetelerine rııe Jtf' 65 • 50 • - 4.750 • tırma ve ihale kanunun 4. üncü ma d miz açıkça teşekkürlerini arı e 250 25 - 6.250 desinde yazılı kimselerle Ticaret O-• • • 
1 - 6 112~ ' 435 32.000 dasına kayıtlı olduğuna dair 939 

~ 

senesine ait vesikası ~lmıyanlar ek- ··d"ru ' Umumi neşriyat mu ll 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni siltmeğe iştirak edemezler. 
Macid Güçlü 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 
11227 Ad T" k .. .. atbas$1 - 3- 6-10- 15 ana ur sozu m 

j 


