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ltalyanın Finlandiya ya elli tayyare gönderdiği,Finlilerin 
,r Sovyetlerden 15,000 esir aldığı bildiriliyor 

ıe 

ISVEÇ EFKARI UMUMiYESI FiNLANDIYAYA YARDIM TEMAYÜLÜNDE BULUNUYOR; 
AMERIKADA iSE FiNLANDiYA LE.HıNDE TEZAHÜRAT YAPIUYOR;Y ARDIML AR HAZtRLA N 

Londra : <; l{:ıdvo - Finlandir 
n .ımumi knrnrgahındnn bildirildi-

1 e ore. Son·dler dun Z:ılmi höl
inde nğır h~7.imetc ugrnmı...lardır. 

F'ınlnndh a kıtaatı ... nhilt· do ru iler
lernnktcdir. O\'\'etlerc Pctrnmo bö l
g~ ınde tak\i.)e.gelmi<: jse de hu fok· 
\>ı \e a7dır. ls\•c.:ç'in Finlandivnyn 

ddi manevi .) nrdımdn bul llnncnğı 
\ 1 nl\ or. 

l nç'in bu ~ oldaki tcrcddudu pek 
'ahim neticeler doğurabilir. ı~\·eç 

r haı ekct gö tcrdi~i taktirde bu tun 
.) ada prestiji bozUlacakhr. 
Koreli berzahında dun Finlandi · 

l ~lılnr il So,·\·et tankı tahrip .. tmiş · 
Crdir: Bu nr::ızi. motarlu bir orduya 

\IUk .rn.) iat '\"erdirecek ttızaklnrla 

it uJur. 

• 

•• 

/.ut t;Plft'rİ "'•lar dum d um kullaneyormuş 
Fin a keri makanıatı. Ru !arın 
o kıır unu kullanmakta oldu· 

U '\'e buna ait deliller c do: cd ı ld ı · 
1 İ bildirilmektedir. So'".' etlerin bu 

r unhırı pek iptidni bir tarzJa inıal 

Lord Halifaksın nutku 
1 rni hulunu\·or. 

Ladago gölü ~ımahnde 
t Lada~o gôlu simnlinde Finlandiya 
li Çusu Pek fanl bir rol oynnmı ;;t ı r. 

rndn da sekiz Son·et tnnkı tahrip 
t 1 • 

ını tir. 
Sovyetter acemı asker 

kullanıyorlarmı, 

Dünyada öyle bir nizam 
kurmak istiyoruz ki ... 

Sa J.'in kuvvetlerinin eline geçen 
~ \ et esirlerinin iki aylık birer as· 
tr oldukları anlusılmı tı r . 

Almanyada dahil olduğu halde bütÜP. milletler 

~ Bunlar iki n,· e,•,·el asker e alın· 
1 lnrını ,.e bir ' a ,. tnlimden sonra 
lıı-a, a sevkedildikİerini !ilh•lemekte · 

hüriyyet, saadet içinde dost yaşasın 

•rlıı:r. • 

Kara torpllleri içinde 

l Dun nltı ovyet tankı kara tor· 
1 

lcri dö.,eli bir sahadan geçerken 
~rça parçn olmuşlardı r. Bu snhnn ın 
:ter· t •nde bir de Son·et ta\ , aresi du · 
ruıınuştur. ~ ~ · 

- Gerisi üçüncü sahifede 

Londra : 6 (Radyo) - Lord H a· 
lifaks Loı d la r kamarasında bir nutuk 
sôyl emışti r . H ılıfdks bu nutkund a ev 

vela Rusya - Fin land iya i h tilafından 
bahsetm ış bu vaz ıyet in mille tle r cemi 

1 ye ti konseyi içt imaında sarih bir s u· 

1 

rette ortaya konacağın ı soyled ik ten son 
ra sözlerıne devam la, lngıltere n in harp 
yolundaki umumi hedeflerin in te ma
mile malum va sarih olduğunu lk ti-

4/man-Rumen iktisadi 
'ttıiizakerel erine geçildi 
~Alman heyeti reisi konuşmalann iptidai safhada 
~bir çok güçlüklere maruz kaldığını itiraf ediyor 

1~~krc.:ı : Ü (Radyo) - Kabine de yeti reisi Kladytln gnıeielere lıe;yn-
ıcl • nattn bUlunarnk Alman - Humen tica 1 

• dola.) i ile inkitaa ul;'l"ayan Al ret konuşmalarından mUsbet bir neti-

tı - Rumen iktisadi mUZnkcrelerınc ce elde edi lı.:ce~i Umidini be lcdiğini 
11 tekrar bn:-lanmı ,tır. Alman he - Gerisi üçünü Sayfada -

d ar mevkiinde hangi hüklimet b ulunur 
sa bulunsun b u yolun d eğ'işeceğin i 
zan etmed iğini , lngi lterenin dünya 
milletlerinin hürriye ti ile kendi hürriye 
tini kurtarmak için harp ettiğin i a nlat 
mış ve ştiyle d evam etmişti r ; 

"Ôyle b ir beyn~lmile l nızam k ur
mak istiyoruzki, b ü tün A vrupa mill et 
le ri tecavüzden masun k alsın , Alman 

- Gerisi beşi nci sahifede -

r~ ......... ._. ..... .-. ..... ~ .................... ,< 
iltalyada Sovyet aleyh- ! 
! tarı nümayiş devamda i 
• • • • • • • 
t Londrn : 6 Radyo) - 1ta1· i 
i dn O\'yet nlc\·hdarı nUma,·i ş ler • 

• i devam etmektedir. So\·yetler n· t 
i lcyhinde halkın ·' aptığı al!lz i 
i lı.ufurleri znbitn tesebbusune bi t 
i le geçmemektedir. t 

·- ·- ·- ·- ·-·- ·-·-·- ·- ·- ·- ·-·-~ 

JJir tüıiin t~çı~ı hı= ~nn~qor 

Egede tütün 
alım satımı 

lzmir: 6 (Hususi) - Eğe bölge
sinde tütün alım satımı hararetle de· 
vaın etmektedir. Satılan mahsul 70,000 
balyayı bulmuştur. Fiyatlar 70 - ı 15 
arasındadır . 

Bu sene, Ege mıntakasının tütün 
rekoltesi 33 milyon kilo tahmin edil
mekkdir. 

Fnkat tuccar ve alıcılar elinde 
geçen seneden epey stok vardır. 

Bu sene hükıimetımizin yerinde 
aldığı tedbirler sayesinde tütün mah· 
suluınüz, tamamen satılac .. ktır. Bu ted
birler esaslı ve çok miilıinıdır. Hatta 

1 gelecek yıllar tütün mahsullerine de 

1 ~mil bulunmaktadır. 

Üçlerin harbi 

Ab'okadan Alman 
ya çok büyük za
zararlar görmekte! 

* 
Paris üzerine hül 
ıcum te~ebbüsü 

... 
Londrn : G (Radyo) -- Bug unku 

Fr:ıns ız, lngiliz, Alm an tebliğl eri gar p 
cephesindeki hatlarda gecenin ve 

gUndUzUn sukünla geçtiği muttefiktın 

bildirilmekted ir. l lnva faaliyetine 
gelince~ bir kaç Almkn tnyyııresi dun 
P nris Uzcrinc bir uçuş J•tıpmışlar ve 

fakat bu hıwa filosu tnyyar e dnfi. 
toplnrı tıı.raf ındnn geri çevrilm i ş l er
d ir . 

Londrn : fj Rndyo) - Mareşal 
Göring'in gnzetcsinde çok şa,vanı. 
dikkat bir mnknle ~çıkmişhr. Bu mn· 
knledc, mUttefikler tnrnfındnn J'npı· 

lan nbloknnın A l rıı:myayn b uyuk .. m

rnrlar vereceği kaydedilmekte ve 

Hitlerin şö.\ le bir sözU hatırlntıl · 
nınk tnd ı r. 

" ı\lmnn,·n \ a ihracat :; apmnlı 
ve '\·nhut blmelidir. ,, 

- G e rsi beşinci shaiede -



Sahife 2 Türlcsözü 

EDEBiYAT BAHSi -- I" ı l iç haberBer VEZİNLİ 
VEZiNSiZ , .............................................................. .. -·-

M ıuh gazetelerini pek oku I 
dutum yoktur; ıçlerinde 
bot, fiizel sözler, gerçek 

ten z11if fılcralar bulunabileutini 

inkir etimyorum. Fakat nedense on· 
farı almak babnma relmiyor. Böy
lece benim için uydurulan nükteler· 
den de çotunu kaçmyorum; yazık 
oluyor, çünkü kenditale alay edip 
riilmeyi severim. 

Akbaba11ın son aayfa11nda çıkan 
karikatürümü bir aFlcadat gösterdi. 
Hiç de fena deiiD Hele altmdaki 
söze bayıldım: Ben bir maıınm Üs· 
tüne çılclDlf, tepiniyorum; bir taraf· 
tan: •Gördün mü ba11ma relenleri? 
Dün bfotenditim şiirirt meter bir 
mısraı mevzun iki maarai da kafiyeli 
imiıl. fibi bir şeyler söylüyorum. 
Yani Akbabanın karikatürcüsü be· 
nim vezinli, kafiyeli şiirinden hoş• 
landıilm•, bu busuada bir inad rös· 
terditimi iddia ediyor. Kendimi bir 
düşündüm: o karikatürcü pek de 
hıU.z delil. Son zamanlarda ger· 
çektP.11 alaka ile okuriutum şiirlerin 
en büyüle kısmı serbest nazımla ya· 
zıtmış şeyin •. 

Evet, diva11lar.1 bayılırım; Nefı'i· 
nin,,N 'dim'in birçok mısrala!'ını hay· 
ranlıkla okurum; Yahya Kemal'ın 

şiırleri de bana daima en büyük 
ze"kl~ri tattırmıştır. Vuinli ve ka· 
fıyeli sözden nefret rttitim söylene
mez. 

Bu yılki portakal rekolte 
ve kalitesi çok • • 

ıyı 

Buyıl mahsulünün müstahsilin 
yüzünü güldüreceği ümid ediliyor 

Alakadarlardan ötrenditimize · 
göre, 939 . 940 portakal mahsulü 
gerek kalite ve gerekse rekolte iti· 
banyle çok iyidir. 'Buyııki mahsul 
ubJmın müstahsilin yüzünü fiildü· 
rcceti ümit ediliyor. 

Bu yılki rekoltenin reçen sene· 
ye nishetle bir kaç milyon fazla 
oldutu tahmin edilmektedir. 

Aidatımız rakamlara ıöre, Ada· 
nada 21.SOO •taçta ~740,000 por· 
taka~ Kozanda 6000 ataçta S,3S4.· 
400 portakal, Karaiaahda 525 •tac;· 
ta 13,800 portakal, Kadirlide 525a 
•taçta 525,000 portakal, Ceybanda 
210 ata'çta 11,500 portakal, O.. 
maniyede 1S7SOO apçta 4,024,000 1 
portakal, Dörtyolda 315 000 •taç 
ta 57,S00,000 portakal. Bahçede 
84 •taçta 18,400 portakal yttiı. 
tirilme. tedir ki, bu mikdar 76,238 
100 portakala bal;i olmaktıdır. 

Bay Hilmi Uran 
Dün ankara,_ya giniler 
Bir müddetttn beri tetkiklerde 

bulunmakta olan. Cumhuriyet halk 
partisi reisi büyük millet mecliai 
ırubu birinci nia vekili mebusu 
muz (Seyhan) bay Hilmi Uran dün 
rtfakatinde mebusumuz Damar A· 
rılcotlu oldutu halde ştbrimizdtn 

Ankaraya barektf etmitleıdir. 
Bay Hilmi Uran ve '>amar Arı• 

kotlu Garda valimiz Faik Oıtün 
parti başkanı Fahri Uturlu, Hal
kevi reisi Nevı.at Güveo, partililn 
balkevliler tar•fmdan hararetle 
ttşi edilmişlerdir. 

Bölgede güreş sporu 
faaliyeti genişletilecek 

Yakında Adanaya 
gelecekler· 

S.hat ve içtimai Muavrnet 
limız l7r. Hulusi Alataş şark 
cenup vilayetlerimizde bir tetkik 
yahıbna çıkmıştır. Vekil A 
istasyonunda Vekalet ileri gel 
ve birçok kiıueler tarafından u 
lanmııtar. 

Doktor HulOsi Alatat'm aey 
proırami ,udm: Erzincan, E 
Elizıı, Malatya, Diyarbakır. 
raı. se,hao, lçel. Hatay, Nitde 
kilimiz bur1daki sıhhi mües 
ve baıtaneleri tetkik "e ibtiy 
tesbit edr.c~ktir. 

Futbol hakem komi 

Yüksek futbol .bikem ko 
talimatına uygun olarak, bede8 
biyt1i Seyhan bölgHi futbol 
kem komitesine Adana idman 

dundan bay Ahmet Btbadar, 
ban spor kulübünden bay 
Akay ve Toroı spor ku!ü 
bay Nalıi ıeçilmislerdir. 

Giyecek eşyası 
da~i spekülasy 

Fakat genç ıairler arasında ve· 
zinli ıiirltr kurulamamıt olanlara 
karşı bir itimadsızlığım vaı; itıraf 

cdeyım ki on1arın yaztlanna okuma· 
dan evvel: Bunların iyi olmasına pek 
imkin yok! diye diİşünüyorum. ~u 
peşin hükmün h•ksıe oldutunu bil· 
miyor detilim: Mevzun tiirın de , 
)'aln1z fÜzel detil; fe~kalide yeni 

Bu verditimiz rakamlar 937 
senesinde tesbit cdiltn rakamlardı. 
Kuvvetle tahmin edilditine gör~. 

ıeçea üç aenedeoberi bu rakamlar• 
da yüzde otuz bir artış olmuştur. 

Şu hale göre 939 - 940 rekoltesi 
aşatı yukarı 100,000,000 bulacak 
tır. Şu bale göre, bu mıntakalardaki 
•taç adedi de 655 335 ni bulmuş 
tur. 

Haber aldıtımıza göre beden 
tarbiyesi Seyhan bölgesi is~iıare 

hey'cti, mılli sporumuz olan fiirtt 
fe11liyetinin geniıletildlesı için trt
birler ahnmıttır. Bu meyanda 8 8 
metre boyunda bir güree minderi· 
nin yapdması da karar altına alın

mıştır. 

ihtikarı önlemek ve 
nifatura eşyasını uc 

ılatmak tedbirleri al 

olme11 kabildi.-. Buna mukabil bu 
fÜn ıerbeıt nazımla söylenen ıiirle 
nn çop bar yıtJn köbneliklerle do· 
luiur. Bazı pnçler var; kırk bin 
ydhk manasızt.klan wezinaiz, kafiye 
aiz ıiirle söyledıkleti zaman bir yeni 
lik )'lptddannı sanıyorlar. Evet, bü
tün buGlar dotru; fakat buna r•t 
men .• 

- Gerisi altıncı sahifede -

Tar1us, Mersin, Silıfke bölgeltri 
istihsali de bu rakamlara ilave edi· 
lecek olursa, cenub bölgesindeki 
portakalcılıtının ne mühım gelir 
kaynatı ~dutunu anlarız. 

ŞE.HIRDE HA v A 

Şehrimizde dün ıökyüzü kapalı, 
hava hafif rüzfirlı idi. E.n çok ıı

ı cak 21 ~ertceyi bulmuştu. 

Sulh hakimlerinin 
s~lihiyeti 

Haber aldıtımıza göre, adliye 
v~lcideti biri ıulb bikimlerinin 
salahiyetini gtni1ltt1Pek hakkında 
olmak üzere iki mühim kanun ıi 
yihaıı bazırlanmıttar. Bu kanunlar 
eocü nelerden ıeçerek kabul edil· 
mişrir. 8n güol.erde mrcliae aevlce· 
dilecelctir, Maksat muhakemelerin 
çabuk netscelenmHini temındlr. 

-----------.,..----------------.... --------------------------------------------
inlandiya istiklal 

Düo Fmlandiya iıtiklilinia12 inci yıl 
dönümü idi • Bu münasebetle bitün 
F"an memleketinde, harp içiftde bulun 
ulmasına ralmtn bu iıtiklilin yıldö
nümü büyük ttzahürat içinde kut· 
landı 

1890 tarihine kadar Fınlandi· 
ya, ltvrçe batlı bir halde idi. Bü 
yük barbte Rus ordularanm bozul· 
muandan aonra Fin memleketinde 
milli cer~yınlar büyüdü, köldqti ve 

ı nihayet bu hareket, ~•yet ilatilili 

GUNON MEVZUU 

yıllannda muzaffer olmuş ve çok 
ıeçmedeo Fınliler iati"illerine sa· 

bip olmutlırda,., Finlandiyalılar 1917-6 
Kinuuewelini iıtildil bayramı olar1k 

kabul etmitlerdir. Büyük Sovyet ib · 
tililinden sonra bütün dünya Fin iı 
tiklilini tanımıştır. 

Görülüyor ki Firılandita, 22-23 

yaldanberi tamamen müstakil bır 
devfel ot.rak yapmaktadar. 

Geçenlerde de hahaettitfts,aiı ıi 
bi Finliler Orta Aiyadan ıelerek 
15.SO tııiblerinde ıimıti ıarti Av· 
rupaya yrrlrşmişlerdir. 

8u cesur milletin k .. biiade ya· 
ı •ttıtı iıtJclil a, cı, ~z itil ile niabet 
kabul edilmiyrcek kadar büyüktür. 
Fielandıyaıa, iatilclili utruoda. bu 
gün yapmakta oldutu uvaıta yal· 
nız tabiyt yardım etmektedir. 

Nı - Ta 

Büyok bazı '"'birlerde m• 
ra tacarlenoin fazla mal ıtbal 
!eri ve fiyatların yükseldıti 

müı ve Tic•ret V~kiletiDlll 
naJarım çekmiştir. 

Vekilete f r len lıtanbul 
lu mtnıucat hırliji mümeNİ 
yapılan konuşma mevzular 
ı isini de t.u teıkil etmiftir. 
bu bidasc hakkında icabedea 
kilderi •Jrıc. )'•pcaaktacllr. 
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7 Kanunuevvel 939 

Gestapo faaliyeti 

Karakovide 300 genç 
tevkif edilerek bunlarda ı 
bir kısmı kursuna dizildi 

Bükreş: 6 (Radyo) - Polonya 

dan buraya ~den mült ciler çok 
şayanı dikkat bazı malumat ver

rne ktedir. Buna göre, Alman gizli 
lf'şkilatı Gestapo mühim haliyet 

göstermektedir. 

Karakovide Gastepo taı:.afından 
300 genç tevkif edilmiştir. Bunlardan 
bir kısmı kurşuna dizilmiştir. 

Ankara Galata:;~ray 

takımı yarın geliyor 

Haber aldığımıza göre, Ankaı a 
Galatasaray kulübü futbol takımı 
şehrimiz Seyhan spor ve milli men 
sucat kulü~leri takımlarile iki futbol 

llllçı yapmak üzere yarın şehrimize 

geleceklerdir. Sporcular, Adan:ı spor 
cutarı tarafından karşılanacaktır. 

Spor ajanları seçildi 

Beden terbiyesi Seyhan bölge· 
si, türlü sporlarımızın teknik işleri 

ile alakalı ajanları şu şekilde tespit 

'tmiştir : -
Bay :Arydi Tamer, (Atlı-lizm), Bay 

Türksözü 

IK Ti..., ı Dl MESELELER 

Eldeki Buğdaylarımız 

Devlet 
liralık 

elinde 
Buğday 

onbir milyon 
stoku var 

BUGDAY iŞLERiNE DAiR ALDIGIMIZ MÜH•M RAKAMLAR 

Ankara : 6 ( Hususi ) - Hü · 
kı1metimizin, çifçi lt>hine buğ 'a işle· 
rile ne kadar uğraştığı malumdur. 
bu mevzua dair rakamlı malumat 
şudur: 

17 temmuz 1938 de meı iyet 
mevkiine giren 349 1 nu 'ilamlı kanun 
mucibince teşekkül eden Toprak 
Mahsulleri Ofisi'nin snmayesi, kanu 
rıunun 12 inci maddesindeki menba 
!ardan temin edilmek üzere 17 mi!· 
yon lira olarak tesbit edilmiştır. De 

vir komitesinin ofise tahsil olunmuş 
sermaye oldrak tesbit mıktan buğ. 
d:ıy, silolar, anbarlar, silolar ve an· 

barlar makine tesisatı, Ziraat banka 
sında her merkezin buğday satış ve 

bedellerirıden ve muhte if tahsilaıtan 
mütevellit olmak uzere nakden 
devredilen meblağ , uyuşturucu 

maddeler inhisc. unın bilançosuna gö 
re ofise devredilen sermayesi ve di· 
ğer müteferrik kaynaklar olmak üze· 

re 9 729.371 lirayı bu'muştur, Bu iti 

barla ofısin tediye edilmemiş ser 
maye bakiyesi 7.270.628 liradır. 

GÜNÜN 

Siyasi vaziyetin gerginliği icabı 1 

olarak bir ihtiyat &toku bulıınduıul· 
ması düşüncesiyle geçen sene rekol· 
tesinden ağustos 193S tarihinde ofi· 
sin anbarlarında 5.914 497 lira be
delli 126.039 ton bu~day kalmış, 
ayni stbeblerle ve buğday ihracı· 

nın menedilmesinden dolayı dahili 

buğday piyasalarında hasıl olan gev 

şeklik sebel>i}le köylüler eski sene 
lerle kıyas edilmiyec~k der. cede faz 

la buğday arzına başlamış ve ikinci 

tf!şrinin on birine kadar yeni rekol 
teden satın alınan huğ.fay miktarı 

5 425.070 lira mübayaa kıymetli 
115.78l tona baliğ oİmuştur. 

· Geçen rekolteden müdevver mik 

tarlarla yeni mübayaa edilen miktar 
yel.unundan satışlar terızil edilince 11

1 

ikinci ttşrin 939 tarihindeki buğday 
ınevcudu geçen rekolteden nıüdev 
ver miktarla beraber 10 972.782 lira ' 
kıymetinde 213.727 tondur. Bu sene 

rekoltesinden yapılacak mübayaa!ın 
( Gerisi beşinci sahifede ) 

VODV 
• 
1 

• 
1 L 

Alidayı (fotbo! ) , Bay Şeref Çelin 
(Güreş) 

1 
Bay Rifat Çelikkol (su 

8Porları) . Bay A Jıi (pisiklet) , Bay 
Şükrü Konuralp (izcilik atıcılık ve 

avcılık) , Bay Sadraddin (dai spor· ı 

lan) , Hay Hasan 1 ibet (Eskrim ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
İirnnastik) , Bay Said Bölgen (Tenis 

\ıule)'bol). 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yerıi postane civarında 

Fuad eczahanesidir 

ilan 
~dana Halkevi Reisli- [ 
2•uden; 

Sosyalyardım ve Haık dersana· \ 
larinda mürı~al birer ı zalık iç'n 12/ 
121930 Salı günü saat 17 de Halk 

C\ıinde intihap y~pılc ca~tıı. Eu komi· 
lclfr i'e alak:ıdar ~ıkadaşlaıın o sa 

•tda Halkevinde bu' ur mal arı ilan 
C>lunur. 2 - 7 11230 

ilan 
• ~A.dana Halk evi Reisliğin-
den: 

Rtsİm kursu kaydına devam~di! 
llı,ktedır. 7/12 939 Paşenbe günü 

'•at 17,30 d:ı resim kursuna başla 
~ca~ı ve kayıt olanların o saat da 

alKcvinde lıulunmalaı ı lazımdır. 

6 - 7 11233 

. lider hangisi ? 
istikbalin meşhur diktatörü. vedi sene evvel heniiz nüfuzluca bir pa~ti 

iideri iken bir' akıl haslalıklaıı hastanesini gezmeğe gitmişti. Parisin ehem
miyetli bir tarafları olan hastahane diıektiiıü onu gezdiriyor izahat veri 
yordu. Hastalardan birini gösterdi: 

-Bu adam kendisini Napo'yon sanır. 
Biraz sonra başka bir hastayı işarellt: 
- Bu da kendini Kayser Vilhelm 1.arıncder dedi. 

.. Direktör. numaralarının en iyisini, en sonuna s•ıklıy:ın bir \'aryele re· 
J sörü gııruriyle 1iya telin sonlarına doğ111: 

- Ey lider, ccdi: ~ rrdi rri.'Hıccıi71c hastrıncnin en şayanı dikkt alt 
hcstasını göstereceğim. 

Ayrı bir pavyona gittileı. Direktör buradaki odalardan bir!nin kapısını 
açtı.. Parti lideri ha} retten ağzı a:ık kaldı: 

lçerncle kendine şaş1lacak derecede bcm.iyen allı hasta vardı. Hepside 
sadece çegrç itıl>ariyle değil hareket. gö7.l<>rinin hiddetli bakışı, halla saç. 
laıınrn kesilişi ve perçimlerine varınc:ıya-kadar liderin eşi idi. 

Dirl ktör iftiharla söylendi ; -
- Ne kadar meşgul olduğunuzu bu Vl sile ile de Anlaya biliıirsiniz, 

ey lider, dedi. Hastahanede ancak bir Napolyon ve bir K;ıyser mukallidi 
v.ır. 1 lalbuki sİ7.İn mukallitleriniz tam alt tane ! Kayzed ve Napolyonu bile 
geçtiniz .. 

Parti lideri duşündü. Merak ettiği ve başkalarının öğrenmesini isleme 
eliği bir şey olmalı ki; 

- Beni bu hastalarla bırak:nı.:, ded•. Kendıleriyle konuşaçağım. 
Ül·diği gibi yapt•lat. Lider hastalaı la yalnız kaldı . Direktör ve:blıtlin 

cJoktoılar dı~aııda bekliyoı lardı. Fakat vakıt geçiyor, lirier dışarı çıkını· 
yorcl.u. Nıhayel meıak ederek kapıyı açtılar. 

içerideki yedi kişi harnre lli müsahabeye dalmıştı Direklör seslendi ; 
- Ey liueriıniz, dışarı çıkmak istemiyor musunuz? 
istiyorum· 
Felakı t ! Uder' benzeri hastalarla kaıışınıştı. Şimdi hakiki liderle 

mukallitlerini nasıl ayırd edeceklerdı?. 

Direk tör ve doktoı !ar düşiindiiler, taşındılın ve nihayet başka ç;m· gö· 
reıniyerc'< bir kur.l ç::ktilcr. Ki l I ye ! i kiş den hiri ~nrti lideri olarak ı;cr 

besi bııakıldı, ötekiler tiın:ırhancde kaldılar. 

Sahife : 4 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO olFOZlYON 
l'OSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

l ll·r glln yalnız kısa dalga :l 1,7 
ııı. !l lfi;) kı.:/s po..,üımızb ıw~rcdilnı~k· 

le ol:rn Y ab:ll1cl llillcrclt' 1 Inbl·ı·ll·ı· 
o:;nntlcri nşn0ıdn giin~Lerilmi~tir. 

lrnııcn Snnt t:l.00 ve 18..l:i dt· 

Arnpçn ,. ı:~,1:5 ve rn,.ı:; ıle 

Frnn~l7.<'n ,. rn. ı;; \ e :!O. ı.; <I(• 

Perşenbe 7 / 12 / 939 

12.30 Program ve Memlckcl Sa
at Ayarı 

12.3~ AJANS ve Meteoroloji Ita
beı leıi 

12.50 Ti.irk Müziği : Halk Tıır· 

küleri 

2 - Okuyıın : Mt'lek Tokgt)z 
Sadi Hoşses. 

l~efakaı eden : Sadi Yaver Ata-
man· 

lJ.30 Kamışına (Kadın Sa;ıti) 

13 ::o - 14.00 MÜZiK 1 !afif 
Miizik - Pi.) 

18 00 Program 

18.0SMemleket Saat Ayını, AJANS 
ve Meteoroloji Hı ber:eri 

18 '.!5 M i·lik ( R ıdyo Caz Oı krsl· 
rası) 

19 00 Konuşma 

19 15 Tiirk :V.üziğı 

Çalanlar: Vecihe. Cevdet Çağla. 
Kemal Niyazi Seyhun, izzettin Ökte. 

Oı<uyan : Semahat Özdenscs 
t - Hıcazkar Peşrevi 
2 - Lemi - Hicazkar Şarkı : 

(Suıı aşkımı canlandıran tatlı eınel~in) 
3 - Arif Bey Suzinak ~.ıı kı : 

(Çekme elemi derdini bu dehri fı·n.1· 
nın) 

4 - Aı if Bey - Suzinak Şaı kı . 
: (Papusuna ermek iizere ey yar) 

5 - Raif Bev - Karcıgar Şaı k ı: 
(Gülüver sevdiğim) 

6 - Karcığar Sa7. Semaisi. 
2 - Okuyan : Necmi Rız;ı A· 

hıskan 

1 - Kemal Niyazi. Seyhun : 
Kemençe Taksimi 

~ - Zekai Dede: - Hüzzam Şar· 
kı : (Ey hüsnü cemal) 

3 - Tn!yos - Hünam Şarkı : 
(Suyi Kathanede mecnun misaz bek· 
)edim). 

1 - Faiz K;ıpancı H'"z - u .;am 
Ş.ırkı : (Büklüm büklüm sırına saçın 
Emine) 

5 - Arif Be~ - Muhayyer Şar
İ\l : (Ay ateşi gam bağrımı yak, kan
lı kebab el). 

3 - Okuyan : Mefharet Sağnak 

1 - Latif Ağa - Hicaz Şaı kı : 
(Niçin şeb taseher ben zarü zarım) 

2 - Bedriye Hoşgör - Hicaz 
Şar~ ı : (Mümte1.iç aşkınla) 

3 - Sel. Pınar - Hicaz Şa ık ı : 
(Ley la gibi hıçk ırsa) 

4 - Halk Türküsü (Karanril 
oylum oylum) 

5 - Hicaz Longa. 
20.15 Konuşma (Bibliogr:ıfya Sa-

ali) 

20.30 Türk müziği (Fasıl Hercti) 1 
21.15 MÜZlk (Küçük Oıkcsr:ı 

Şef : Necip Aşkın) 

! - D igo : Atlöken in Mil yon· 

( Gerisi beşinci salıif ede ) . 
ı 
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,----·-----------,-------------------------------, Alman-Rumen ikti
sadi müzakerelerine 

geçildi 

1 Dtüıny~ lhl©1~~ırD~ırü 1 
L ~ 

Büyük Millet 
Meclisinde 

lsveç hazırlanıyor Birinci sahifeden artan 

sch lemis ,·e konu.,maların ib{idnt snf· . ~ l l 

hadan olcfo~unu .;aklanınmı~hr. Bu gii 

40,000asker 
lerine 

toplandı; lsveç sahil
ma yn dökülüyor 

Maarif Vekilinin beyanata 
l 

rUş mclcnle Mnrk Ley kıymetinin tı.s 

piti nıt'~elc.sindc n;ı;ami gUçlUkler çtk· 

dıgı .söyleniyor. 
Alıııanyanın Ruınanyadnn talebi Uç 

madde tlzcrindedir bt1<ln petrol: hubll 
bal ve soya fosulynsı. Londra : 6 (Radyo) - lsveçte ı 

k.ısmi s• f erber.li~ ilan edilmesi üze- \ 
ııne 40,000 kışı toplanmıştır. Alard 
edaları karşısındaki lsveç sahillerine 'ı 
mayin dökülmesine başlaıı . cak.tır. 

lsveç erkanıharbiyesi ~cenup hu~ut· 

ları!1da büyiik mik> asta tahkimat 

yapmağa başlamış ve l uralara kuv 

vetinin yansını sevketmiştir. 

Sovyet Finlandiya harbi 
Birinci sahifeden artan -

Sovyetier 15,000 esir vermlf 

L'1ndra : 6 (Radyo) - Finlandi 
ya Cf'phPsinden alınıın malumata gö· 
re Sovyetler dün Finlanaiyalıların 

bir ablokasında 15,00t) t-sir ver
mişlerdir. 

Dün Hdsinkide bankaları yeni· 
den açılmış V.! muamele yapmışlar
dır . 
Madrid gazetesinin Sovyeflere 

hUcumu 

Madrid : 6 (Rad>o) - Iforada 
çıkan 1 iilün gilzt'teler, Sovyet Rusya 
ııın Fınlandiyaya tı· cavüzünü şiddet 
le tcıkbih <-tmektedirler. 

Flnlandlya ve Macar Mecllsl 

Pu 'ap şte : 6 (Radyo) - Dün 
topları t1 n Macar Mebusan Mfclisin· 
dt>, H uiciye Nazırı, dün}'a siyase
tinden bahseden beyanatının sonun 
da Sovyet - Fin harbine temas 
etmiştir . Su esnada Mecliste Finlan· 
dira lehinde hüyük tezahürat yapıl 
tır. Bunu müteakip Ha iciye Nazırı 
sözlerine devamla Finlarıdiyanın va· 
ziyetinf', Macaristanın yureğinin par
fsalandı~ını bütün Macar milletinin 
bu vaziyett~n azami tet'SSÜr duydu 
ğunu tebarüz ettirmiştir. 

Finlandlya lstlklAllnin yıldönUmU 

Cenevıe : 6 (Radyo) - Bura· 
daki anti komünist birliği, bir be 
yer.name nrşreder• k, Stalirıin, Sov 

yet oıdmur un manevi kuvvetinden 
asla emin olmadığını ve Sovyet harp 
kadrosunun dar o'duğurıu bildirmiş 1 

tir . 

Ayni beyannamede de, bugün 
Finlandiyanın istiklalinin yıl dönümü 
olduğu ve bu münasebetle bütün 
Fin mtmlrketinde l üyiık tezahürat 
y:ıpılaca~ı bildir i 'mektedir. 

Finlandiya ve Milletler· 
Cemiyeti 

Londra : 6 (Radyo) - fşçi paı· 
tisi li ieri Bay atli, Avam kamarası 
nın dünkü toptantısıııda Finlandiya· 
}I Mi!letler C~ıniyetine

0 

müracaata 
lngilterenin mı lt'şvi\t. ettiğini sor· 
muşlardır. 

Bay Cemberlayn buna cevap 
vererek " Fınlan .1iya kendi tc,cb· 

L .... ·ı M"ll t' Cemiyetine -u-usu ı e ı e ıer ··• · 

racaatta bulundu ,: demiştir: 
Londra 6 (Royter), alınan ma. 

lumata göre, Kızılordu Kareli 
berzahında 26 kilemetre ilerlemiş· 
Helsinki ve diger şehirlerde kar 
yağmaktadır. Bu vaziyet Sevydle 
rın hücum cesaı etini kırmıştır. 

Ladoga gölü mıntakasınde isr 
muazzam Rus kuvvrıreri çok şid· 
detli bir taarruza gt"çmiştir. 

Amerlkalllarm yardımları 

Vaşigton: 6 (Radyo) Eski Ame
rika cumhur reisi Hover Finlandı 

yaya yardım için para tap'.ıj1 :-1r. cemi· 
yetinin reisi ğini kahul etmiştir. 

lsveç efkArıumumıyesl 

Londra: (Radyo) - Gelrn ha 
berlere göre lsveç efkar umumiyesi 

Finlandiya - Sevyet işine İsveçio 
karışması yolı;nda tema} ül göster· 
mektedir. Hükumet isr, ileride bü· 

yük devletleri bir ihtilaf mevzuuna 
girmek leh lekesinden çckineu~k 

tt-mkinli hareket etmektedir. 

Finlandlyaya giden italyan 
tayyareleri 

Londra : (Rudyo) - Haber alın. 

dığına göre, elli ftaiyan tayyeresi 
Finlandiyaya gitmiştir· 

60 Sovyet tayyaresinin tahrlbı 

Londra 6 (Radyo) - Alınan 
malumata göre Moruausk tayyare 
meydanının Finliler tarcıfından 

bombardimanında· 60 Sovyet tay 
yaresi tahrip edilmiştir. 

Finlandiya köıfezinde Rusların 
biradayı işgal adecekleıi de haber 
veriliyor' 
Ruzveltin Flnlandlya lehlnde 

harekatı 

VcJşington: 6 (Radyo) - Runelt 
Finlandiya borç taksitinin Finlan. 
diyaya yardım için iadesini kongre 
den istiyecektir. 

Çarpışan kuvvetlerm mıktarı 

Londra : 6 Radyo) - Harekata 
iştirak eden Rus kuvvetin:n 500,000 
olduğu. buna karşı 400,000 Finlan 
diya asker inin çıkarildığı habn ve· 
rilmektcdir. 

He~sinki: 6 (Radyo) - Helsin
kidekı elçiliklek Şl'hıin 10 kifomet· 
re geıisindeki Kronkuya nakledil· 
mişlıtrdir. 

Ankara : G [ Hususi Muhabiri· 
mizden ] - Büyük Millet Meclisi 
bu günkü toplantısında Hasan Ati 
Yücel bazı sual takr.rlerine mektep 
meseleleri üzerinde cevaplar vermiş 
ve yanlış :kitap meselesine temas 
etmiş ve Vekaletin bu mesele ile 
mt>şgul olJuğunu, mektep program · 
laı ındaki degişikliklerden uzun uza· 
dıya bahsetmiştir. Maarif Vekilini 
müteakip Ali Rana Tarhan kürsü
ye gelmiş, ve Maarif Vekilinin tak 
ririne vermiş olduğu izahatı tatmin 
edici bulunduğunu izah etmiştir. 

Bundan sonra ruznamedeki büdçe 
müzakeresine gt-çilmiştir. Meclis Cu 
ma günü toplanacaktır. 

Nazi Liderleri 
ailelerini kaçırmış 

Paris : 5 - Alman gizli siyasi 
,. . . f' LJ• 1 • • B po 13,nm ş. ı r ı:!!m.cım qı J) n'1 

Himmler ecnebi memleketlerine se 
ya hata çıkmış bulunuyor. Roma rad 
yosu kendisinin ltalyada bulunduğu 
nu bildirmiştir. 

Madam Himmler bü}'ük Alman 
ricallerinin eşleri içinde ecnebi mem 
leketlerine seyaha~e çıkmış olan be 
şinci kadındır. Madam Göbels ve 
madam Göring fsviçrede bulunmak 
ta.dırlar madam Fon Ribbentrop Bre 
zilyaya müteveccihen yola çıkmış 
bulunuyor. 

İstanbulda Mecidiye kö
yünde 1000 yataklı 

bir hastane 
lstanbul: 6 (Hususi) - lstanbu 

lun Mecidiye köyünde 1000 !•ataklı 
bir hastane yapılacaktıt. 

Mimar Vayter bu yeni hastane 
ye ait planları yakında şehrimize 

göndeıecektir. 

Bu konuşmalar bnkkındn Bukreş 
mnhaf'ili mllslıct menfi hi~· lıir mutalcn 
scrd cbııcmektcdir. 

Büyük faşist meclisi 
bugün içtima edecek 

Roma : 6 (Radyo) - Büyük fa
şist meclisi yarın (bugün) saat 22 
de toplanacaktır. 

İhracatımızda canlılık 

İstanbul: 6 (Hususi) - fstanbul 
ticaret odasında bugün muhtelif ih· 
racaat eşyaları üzerine 300,000 lira 
lık bir alış veriş yapılmıştır. 

İngiltere asker mevcudu 
gittikçe arttırılıyor 

Londra : 6 (Radyo ) - Bay 
Samuel Hlor avam kamarasında yap 
dığı beyanatta fogiliz askeri kuvvet 
mevcudunun gittikçe artmakta oldu 
ğunu haıi hazırda iki milyon kişinin 
silah altında bulunduğunu ve bu mev 
cudun arttırılmasına çalışıldığım söy 
!emiştir. 

lngiliz Kralının teftişleri 

Paris : 6 (Rady()) - lngiliz 
Kralı bugün Fransadaki lngiliz or· 
dusunu dün teftişe devam etmiş· 
tir . 

Sov yellerin Milletler 
Ceıniyetirıden çıkarılması 

meselesi 

Vaşington : 6 (Radyo) - Arıt' 
rika devletleri mahafilinde, Sovyet 
lerin Milletler Cemiyetinden disk•' 
lifiyeesi temayülleri artmaktadır. 

ilin 
Adana Belediye Riyasetinden: 
l - Belediyeye ait karşıyakada Hacı ağa tekkesi mevkiinde Koz"' 

yolu, Salih tarlası ve Sarıçam deresi ile mahdud eski mezarlık yeri ,,) 
eksiltme ile ve üç sene müddetle icara verilecektir. ~ 

2 - .Muhammen yıllık icar bedeli beher 919 metre murabbaı ki 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı yedi buçuk liradır. i' 
4 - Şartnamesi Belediye Fen işleri müdürlüğündedir. isteyenler or 

da görebilirler. le' 
5 - ihalesi Birinci Kanunun 8 inci Cuma günü saat on beşte ~11,t 

diye encümeninde yapılacaktır. isteklilerin o gün muayyen saatte tedl 
makbuılariyl~ bel,.diye rncüm~nine müracaatları ilan olunur. 

24 - 29 - :i - 7 11207 
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A s r " 1 
• 
1 n e d a s m a 

Süvare Süvare 
8,45 6 Kanun uevvel Çarşamba akşamından itibaren 

Gaynor'un 
8,45 

Fredrik March - Janet 
Hatırasını ebediyen unutamıyacağız, sinema perdesinin bi..- zafer abidesi ... Baştan başa 

temamen renkli bir şahe~er 

T a 1 i G Un e şi 
. 

J!5la 

Bugün gündüz 2,30 da tenzilatlı halk matinesi 
İki film bırden 

1 - Çifte Avcılar -- 2 - Esrarengiz siyah süvari 

ldeki huğda y larımız ~----------------------------------------------------

Dördüucü sahifeden artan -
ti ıso.uoo tona varması bek· 

ğırıdeo ve veni· ı ekolteden şim· 1 

kadar 115.782 too mübayaa. 

iğine göre müteakip rekolteye ı 
r, tonu vasat'i 50 lira hesabiyle 
900 lirn kıymetinde 134.2181 
tJguay daha alınacak demek· 

Jfısin 11 İkinciteşrin tarihinde 
a rn::vcudu 98 010, satışlar çık 
~arı sonra ayni tarıbte Afyon me11 

18~ 2 531.232 l ra ~t'ğ~rin~e 1 

I 910 ki'odur. Müteahhıtleııne ı 
~~ sı..ıretiyı~ yaptırılmakta o an se-

~i ~eton an barın ihale bedelleri 
~ Ô95 lirad<ın ibaret o'up yapıl· 
1~11 düşüııü!en v~ kısmım sondajları 
l'lları 1 . l 
~ dığer sekiz anbar a sııo ar 
tıı kati miktarı inşa mahallindeki 
,,'rı mukavemeti tecrübesinin ik 
~ıtıdl'rı sonı a anlaşılmak üzere 

1 d bütçesine inşaatın neticesine 
~~at devam kaydiyle 1000000 
;~bsisat konmuştur. 

J ,~.•caret Vekaietinin delaletiyle 

~ 1
Yc Cümhuriyeti Ziraat Banka· 

1 açtırılan ve iki milyon liradan 
1Ya ·~ 'ak altı milyo'l lı raya çıka-

ırı-bktedj temamiyle kullanılmış ve 
~ lltiytt Merkez Bankasınca ka
~ nhılan beş milyon liralık limit
~l·t'tıukabil 4 000.000 lira ıle re-es " .. 
\ ~•dilerek bu kredinin devamı 

in Cd' 
CJ. ılmi~tır. 

ı1 111 fıs İdare meclisi, mufassal ra · 

le 
11
lln sonunda, umumi heyetten j 

ııı, . 
\I nnılerde bulunmaktadir. 

1 tııu~39 rekoltesinden bundan son· 
11 b ayaası tahmin edilen 134. 18 
v, 

11~day bedeli olarak beher to · 
·~~t. 

il~ 1 50 liradan 6 7] O 900 lira. 

1~~ılcn sekiz anbar dedeli ola· 
1 895 lira, ih .. le edilen anbar 
~ti . 

~~ nırı teoziıinJen sonra buse
Pıllll 

·~-~ asına teşebbüs edilen ve 
'R olan anbar ve siloların 

1 
olarak bir milyon hra, tah· 

sisat bakiyesi olarak 536.140 lira; 
reeskonta verilen bonoların kat şılığı 

olarak dört m!lyon lira ki, ceman 

11.720.9000 lirnya ihtiyaç vardır. 
Ofisin bu para ihtiyacının ve ona 

bağlı faaliyetin temini için 3491 sa· .. 
yılı kanunun 16 inci maddesi hük 
münün tatbikine zaruret hasıl ol· 
muştur. Bu maddede "umumi heye
tin teklıf ve icra vekiller heyetinio 

kararı ile aLami on milyon liraya 

kadar faizli veya faizsiz, ikramiyeli 

veya ikrami ~esiz tahvilat çıkaıılaca· 
ğı gibi Oıl beş seneye kadar vadelı 
ıstıkrazlar da yapılabil,.ceği ve bu 
tahvilat ve i ;ti'<:razlara Maliye veka 

letınin mezun olduğu ,, yozılı bulun 
duğuoa v~ yukarda arzolun.;n ıhti · 
yacı binal'n on milyon liralık istik 
raz akdi veyahut yirmi senede itfa 
edilmek üzere yüzde 95 ihraç kıy· 

metli yüzde 7 fdizli tahvilat ıhracı 

veya her iki şeklin mezcedile1ek tat 

biki şıklarından hangisi daha kolay 
v~ mümkün olursa onun Maliy~ Ve
kaletinin kefaleti ile tatbiki crhetine 
gidilmek iizere icabeden krı ra rrn İ t· 

tıhazı hususunun İcra vekilleri He· 
yetine teklıfıni yüksek heyetinizderı 
rica ederiz.,, 

Lord halifaksin 
nutku 

Birinci sahifeden artan -

yana dal.ıl olduğu halde, bütün mil· 
Jetler. b ürr iyyet. saadet içinde dost 
yaşasın.,, 

Lord Hnlifaks lıunun temini içinde i 
Almanya hükumetinin İngıliz şartları· [ 
na uymasının ve bu şartlara rıayet va I 
dınin Zunan altına alınması lüzumunun 1 
şcırt olduğ'un.ı kayt etmiştir. 

Lord, bundan sonra, Alman ihra· 
catınrt karşı konulan ablcka tetbirle· 
rinden bahsetmış ve bu tedbirl(;rin 
Cllınmasına bizzat kendisinin sebep ol 
duğunu söylemiştir. 

Acıklı, Müessir filmlerin en şayanı dikkat olanı 

Alsa ray Sinemasında 
~lYI A~ş©.ım 

Görı>ceğiniz 

UİT.A PARLO 
ve İki Biiyük Artist 

ile ALBER'l PREJEA:-\ 

Tarafından Fevkalade bir tarzda Yaratılan 

Asri · Batakhaneler 
Fransızca Sözlü İbretamiz Şahaseridir. Bu Büyük Filmi : Bütün Hukuk 
Münlesilılerının ve Genç Kızlarımızın Görrııesini Hararetle Tavsiye Edeı iz 

Programa ilaveten : En Son DUnya Hadisatı Haberleri 

Pek Yaktnda 

Dehakar Artist ( Bettıe Da vis ) 
. 
ın 

l lnrikalı Biı· Kudrl'llc YaratbJl 

1 ~ Damğah Kadınlar 
·--TAN Sinemasında 

Tarzan Adası Emsalsiz Muvaffrıkiyet 
KAZANIYOR 

RADYO 
( Dördüncü sahif· den artan ) 

ları (Balet Suiti, No. 3) 
2 - Wılhelm VVacek : Marş 
3 - Carlo Thomsen: Dua ı 

4 - Nıco Dosta! : Vıyaua Şarkı· 
ları Potpurı' .. i 

5 - Micheli : Buseler Serenadı 
6 - Czernik : Güzel Sdn'.~tlar 

Töreni (Uvertür) 
7 - Delibes : K<>pelya balesinden 

Bebek Dansı 

8 - Joh . Strauss : Biıde (Vals) 

22.00 Memleket Saat Ayari, A
jans Haberleri; Ziraat· Esham-Tah:
vilat, Kombiyo - Nukut Borsası 
(Fiyat) . 

22 20 Müzik ( Küçük orke..,tra · 
Yukardaki Programın Oevamı) 

22.35 Müzik (Haydn - Konserto 
Re Majör : Viyolonsel) (Pl.) 

23.00 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.~5 - 23.30 Yarınki Pragram, 

ev Kapanış. 

Üçlerin harbi 

- ~irınci sahifedt:n artan -

Almanya· ihracatta çok bu, uk 
gllçlukler karsısında.dır. Cunku T

0

una . . 
nt·hri Uzerinc.le de nakliyat yapamaz. 
Çunku buradaki nakliye Ucrt"tleri 

pek fazladır. Binacnalevh bu \·azi,·et 
Almanyanın buradan ihracat yap~a
sına engel te~kil etmektedir. 

Ruslar İse Almanvaya .,.ic.lect!k • • ::ı 

mallardan pek fazla nakli ,.e Ucreti 
istemiyeceklerinden bu yolda Alnıan,·a. 
içir pek zararlıdır. · 

Londr:ı. : Ü ( l{adyo) - Dun ge· 
ce Uç Alman tayyal'csi Brit.:ın,·an ın 
~ark sahillerine gelmiştir. Bu t~n·a· 
relerin bu noktalara. mayin dök

0

t~!!U 
aıılaşılmı;;tıı-. GörU!duırnnc göre lıu 
ta .... ·v:ı relerdcn birisi de-nizc dıı~nıUş
tUr. 



. 
Sahıte T: 6 Türksôzü 7 Kanunuevvel 93~ 

Adana Borsası Muameleleri Bu yılki portakallarımıı 
' 

PAMUK ve KOZA - İkinci sayfadan artan - 1 sa Cahit Sıtkı Tarancı rnütaaı•di ---
KiLO FfATI 

Sahlan Mikdar 

1

.... Vezinli ve kafiveli şıirin de gü- 1 yen hece vevninde yeni imkiD
1
-CiNS] En az ı En çok zel ve yeni olması kabildir dedim · aramıştır. . .;. K. S. K. S. Kilo 

.. .. . ' . Zı1tcn yeni şiirlerin vezinlı il 
Koza =-Q -- ='=-9.'25 = --- Fakat çok zordur. Çunku bır zama k f r 

1 1 
r .. he i 

Ma. parlata • 
- -

41 . . . . . a ıyc ı o an arıııı evvc a şup 38 nın yenılığını, eskiden kalma kalıp k 1 d h" .. 1 ıaııl• 
-Ma. -37 -temizi • 38 ' 1 • • d""k b"I k k b"" _k arşı aşsam a ı sonra guze o~ 1, - ar ıçı.n: 0 e ' .. me . anca uyu_ rını seviyor ve hayranlığımı soY , 

---
sanab:arların karıdır. Herkes bır yorum. Mustafa Seyyid.in Sutu~e~ 

Klevlınd -3~ 00 Yahya Kemal veya bir Paul Valery vezinlidir, kafiyelidir. Sevaıedı 
-Klevland-( Y~M~)-- 1 lamaz. Bugünkü şairlerimiz arasında mi ? Onu fevkalede bir şiir sa'İ 

YAPAGI vezne, katiyeye riayet edip de yine ğımı söylemedim mi ? TanıofJI' 
Beyaı 

1 1 1 
değeli eserler vermiş olanların hep· için elinden geldiği kadar çalıştı' 

Siyah si, eskiden kalma kalıpları olduğu Serbest nazımla yazılmış şiİ~r - - çlGIT gibi kabul etmemişler, onları r-eni~- ri evvela muhabbetle karşılıyor"' 
1 

1 
1 letmege çılışmışlardır . işte Cahit çünkü onlarda gerçekten yeniyi: 

1 1 
Yerli "'Yemlik,. ı 

Sıtkı Tarancı'nın Ahmet Hamdi yan bir şair bulmak imkanı ç 

.. "'Tohumluk,. 4,25 Tanpınar'ın şiirleri: onlar bizim bil · ötekiler de bu ihtimal pek aı. ç 
HUBUBAT diğimiz hece vezni değildir ; Bilhas NURCLLAH A'ff>. 

Buğday Kıbrıs 1 . -" 
• Yerli r-

Mentane • 

TÜRKSÖ.Z(l Arpa 3.30 
Fasulya . 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 

GAZETECİLİK-MATBAACILI~ Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 15 1 15.50 

UN • • • Dört yıldız Salih 

·= üç " " Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa" 
.o ..::ı Dört yıldız Doğruluk re 

cılıkta teknikle çalışıyor ~ ;;:: üç son 
" . - c: o - Simit :-: ~ " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet 

1 

~ 
CN o-

üç ...... ,, 
" Türk sözü • Türksözü Simit .. 

• Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para matbaası 
., , 1 

Cilthanesı 6 I 12 I 1938 lş Baukasından alınmıştır. ı' 1 ıı 
Pene :>antım 

1--+ 80 liret 

ı- jı lı Hazır --
Vadeli 1. 57 Rayişmark 

- ,11' 1 ,ıı 
Frank ( Fransız ) ~ ~ En modern vasıta a --- Son getirttiği zarif ,, 

Vadeli ili 7 53 Sterlin ( İngiliz ) - 5- ~ 1 Hind hazır _ 7_1 02 -Dolar TAmerika ) 1__30 1 36 1 

mücehhez bulunu1°' . 
tip harflerle Ne~ork 9 93 -Frank ( isviçre ) 00 00 yenı 

1 ı: pılı 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, Kitaplarınızı Şark karı >'.8 jrıD 
cedveller, çekler, biletler, kart- il Avrupa karı nefis bir cild ıÇ ı~ 

r ·· 1'so 
vizitler, haritalar, planlar, mak-

ıl 
ıı görmek istiyorsanız ur 

buzlar • her boy<fa defterler, Cildhanesine gönderiniz · 
il 

Renkli afişler Zarif sağla111 T. iŞ BANKASI' 
1 

nın 
'f~'~ 

Ve her türlü resimli ve renkli Bir cild, biilgede ancak rdiııil 
baskılar sürat ve nefasetle tab sözünün sanatkar ınücel 1 

1939 K. Tasarruf ikraırive planı edilir . • elinden çıkabilir. 

~ 
32,000 LiRA .YIÜKAFP.T --

Belediye Riyasetinden ; j· 
~ 

Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 - Belediyenin yıllık evrakı matbua ihtiyacının tab'i açık olar• 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir siltmeye konulmuştu. 
2 - Muhammen bedeli ( 635 ) liradır. 

iKRAM IYELER: 
f: - Muvakkat teminatı ( 50 ) liradır. fe' se 
4 - ihalesi birinci Kanun 25 inci Cuma günü saat on beşte 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira diye encümeninde yapılacaktır. .. b"firıe': 
5 1000 - .S.000 5 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. lstiyenler orada gore 

1 ~ • • • 
8 • 500 - 4.000 • 6 - fsteklilerin ihale günü muvakkat teminat akçalarile birlikte • 

16 • 350 - 4.000 • tediye encümenine müracaatları ilan olunur. • 
60 • 100 • - 6.000 • 11234 ~ 65 • 50 • - 4.750 • 

250 • 25 • - 6.250 • .. ~--
Zayi şahadetname 1 w d k. . . hük111" 

435 32.000 a acagım an es ısının rl"' 
926 - 927 yılı bahçenin Karaca dığı ilan olunur. . d ,1 

T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni ören köyünden almış olduğum şa . Karacaörrn mektebıo e .1 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 hadetnameyi her nasılsa kaza'en l lu Mehmet oğlu f511J:~ı15 

·-~----- - . kaybetmiş olduğumdan yanisini 


