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Sovyetlere karşı urnum~_ 
bir haçlı sefer mi var? 

lsveç· ve Norveç Finlilere platonik 
nıiizaheretle iktifa etmiyecek gihrr 
~inlandiya cephesinde vaziyet-İtalyanın Fiolaodiyaya yardımı-lsveç ve 
halyadan gönderilen gönüllüler - Dünya efkarı umumıyesının durumu 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1Q24 

Onbeşinci Yıl - Sayı : 4600 

8 K. Evvel 939 Cuma 
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· ı Reisicümhurumuzun !I Ferid Celal Güven 

1111.:rıra: 6-12·939 

I~ fR.\..Ml anifatura eşya~• son guu 1,w U lerd~ tabii olmıyan biı· 
\• ±\yat yuksekligi gösterdi. 

deni Ticaret \'ekil imiz bu i-ş Uzerin· 
b~ derhal durdu ve lazımgelen ted· 
~ırJeri aldı. IIarp havasından istifa· 
l' ederek halkın belli başlı ihtiyaç· 
trı Uzerinde ihtikar y:ıpmak istiyen· 
~;re karşı hukumetin ~ur'atle tedbir 
b 1ttakta asla kusur göstermiyeceğine 
t ll bir delildir . Bugunku Devlet 
b'~k.ilatımız, Devletin prensipleri, har· 
'Sı '1rnumide olduğu gibi meşru olma· 
, ~n bu,ruk kazançlara asla yol ve· 

• 
• cenup seyahat /arı il 

• . • • 

f'atan müdoj;ı.amı·lıı Fİ.it kflı/111-
ları rfrı n/,rklnı t!t(ıı lıiifün ı•orlıf,/a

rıyle çalışmo/,tarfır. lln f!P.llÇ krıtlınıt 
sınıf /arla ~üutılnu~df?11 orr/11111111 1 ur
dımcı alavlıırııııııı t ıı:;ı(t'! n•11/mişıir. 

Bu ordu mf'fhnlindP. hı:;rııP.t pı/pn iiç 
~enç k1Jrlındrın Bırırıosı lur rı ~" 111wıı 

limi ikisı dP ev hı;;:rnelç srdır. 

trııeı.. 

Gh·im i~i bizim baslıca derdi· 
'-ı' • y • 

ııı 'ldir. Gunluk ekmek kaygısı kadar 
~r\• 11 Ul.inıdir. \ 'e hayatidir. Hukumct öte· 

~ trıhcri bu iş Uzcrinde durmuş, hal· 

Ot ll Ucnz ve <ııhhi bir şekilde ge,rdi ı·· 

. . 
! Ankara 6 (CUmhurlyet) - CUmhur Reisimiz lnönü bu ak· ! i ••"' Çankaya kö•kUnde Mecus ve Meclis Grupları riyaset ve ! 
i idare heyetlerl ,ereflne bir ziyafet verdller. BüyUk Millet Mac.! 

! i llai . Reisi AbdUlhallk Rende, Ba,vekll Dr. Refik ~ay dam, Mecus! 

1 

i Reisi veklllert, riyaset dlvam azası., lda .. e 3mırlerl, Meclls Par-! 
i ti Orupu reis vekllerl ve Meclls MUalakll · grup reis veklll Ati ! 

1 i Rana Tarhan ve Parti Genel Sekreteri ziyafette hazır bulun- !I 
. . dular. • • • 

• • ı Cumhur Relalmlzln memleket dahilinde yapacai• seyahate i 
! bu halla sonunda b••••maları lhtlmallnde n bahsolunmakl11dır. i 
! Mllll Şat•mtzln bu seyahatte mamreketlmlzln cenup vll.lyetterr-; 
e nl tefrit etmesi muhtemeldlr. 
. • ı 
~ i: ................ ~ . ..,. ............................................... ,, .................................. ._. ......... . 

Londra : 7 Radyo) - Gelen 
haberler. Finl:ındiya cephe.;;inde har· 
bın de,·am etmekte olduğunu bildir• 
mcktedir. 

Kızılordu tebligi.ne göre, Sovyet 
kuvvetleri O Kanunev,•el ak.;ama Mor 
mansk istikametinde beyaz Finlilerin 
mukavemetini kırarak il~rlem1şt!r. 

Sovyetler huduttııo o:; kilometre içe· 
ri girmişlerdir. 

- Gerisi altıncı s3hıfede -

~,it 
~ ' _:1·amalı , gulunç kı,\'afetlerden 
llrtarnıak için buton çareleri dıı

~~rııtı'U~. tedbirlerini almay:ı baş· 
~ot~ışt.ır. Herkes itiraf eder ki bu 

~ 01
•y bir iş değildir . Fakat şurasını 

~ ll 'oyliyeyiaı ki, bu iş lu1ftmU ka-
"" <;Ur'atioi alamamıştır. 

ltr· !;>evlet; memleketin muhtelif yer· 
~ ' 11de wıcnsucat fobrikaları kurmllş, 

beyanatı 
jlngiliz nazırı, Almanların bir senede 400 
denizaltı yapacakları iddiasına karşı: 

llsu • l d • ~()! sı mUesseoıe ere e azam1 surette 
Ilı •.Ylıklar j;Östermiş, glJmruk cilıazı· 
~ 11lens6cat işlerinin inkişafına göre 
~ ll~iııı etmiştir • Dev le ti o bundan 
' Sada ŞU idi : 

td 1 - İptidai maddeleı•iı istihsal 
tıı 'll köylu ,~e çiftçh•i refaha kavuş 
"~ak. · 

tıı,d 2 - Memlekette çıkan iptidai p, . .. . . . 
~ t~ \ t dderi iışlemek suretiyle halkı. ucuz 1 artı mıifelllşımız Hasan Reşid Tankut 

~hhi bir şekilde gi ,·dirmek. p • •• f • • • 
~"'i "ınnk J·etiştiren çiftçimiz, malını artı m U e ttışı m iZ 
tıı1 ç Piyasadan daha fazlasına ~at-:0" değil, fakat bu satış, bu malı dün geldiler 

aeıe· ''11~1ıl bale getiren dn·let ur.maye· 
'td il kurulmuş fabrikaların, devlet 

lifle!. ~ı '~ana mazher olan mUesseseleı·iıı 
be ~ .... 'ralc bir nisbet dahilinde deyil-

Uzun zamandanberi Hatay intihap 
işleriyle meşgul olduktan sonra bir 
müddet evvel Ankaraya geçen parti 
müfettişimiz Profesör Hasan Reşid 

• lkiıı · · b lk b'lh k I Tankud ~ünkü ekspresle şehrimiı.e 'bıı , C ı sı a uı ve ı assa öy U· 
tt @•~·iın maddelerine gUcU lıenUz gelmiştir. Sayın müfettişimiz tekrar 
~tnıeJctcdir. Hataya giderek üç beş gün kaldıktan 

~il 11 iF bir vekaletin işi değildir . sonra Adanaya dönecek ve bu geli· 
''d.~Uşterk bir iştir. Evvela iptidai şinJe bir kaç ay şehrimizde oturacak 

t'fııııtlcri istilısal eden çiftçinin mas. tır. 
't~· a;ı;altacalc. tedbirleri almak. ve ,· --
~ıv M 

'11 ;te YUk olmıyacak sermayeyi tc- era klı maç 
l l1ıy rrıck. Bugun çiftçi güç sermaye 

1 
Ankara Galatasaray takrmiyle 

,1°"· Tediye şartları aj!ırdır. ls- . 

1

. Seyhan spor yarın karşı ldşıyor. 
( llı:ıs.rafı pek çoktur, --
Gerısi dördüncü sahıf ede ) 

Bu,bir taraftan malzeme koyup öbür taraf tat 
oyuncak almağa benzemez böyİede olsa, 
bizimdetahrip vasıtaları imalindeki tempo 
muz ayni şekilde artacaktır.,, dedi 

Londra : 7 (Radyo) - Bay Çör 
çil avam kamarasının son içtimaında 
beyanatta bulunarak İrıgiliz bahriye· 
sinin, Alman denizaltı ve mayinlerine 
rağmen iyi bir şekilde işlediğini , mu 
aZ'lam bir seyrisefaini muhafazaya ma ı 
lik olunduğunu söyledi~ ten sonra Al

mıın ların denizaltı inşaatında azami ı 
gayret göste.rdiı..leri ve yakında 400 
denizaltı gemisine sahip olacakları hak 1 

kındaki haberleri mevzu bahsederek 
şöyle demiştir : 

- Denizaltı inşaatı, bir taraftan 
malzeme sokup di~cr taraftan oyun· 
cak almağ'a benzemez. Böyle olsa da 
hi Alman fabrikalarından kat kat faz 

Dl kkatıer- : 

Fıatlerdeki yükseliş 

Son gunlerde gıda maddeleri ve 

manifatura eşyası Uzerindc bu turlu 
akıl almıyan biı· _yUk!ı<Cklik nazar• 
dikkati celbetmiye başlad1. Pirin cin 
kilosu otuz beşe, şekerinki otuz al· 
tıya çıktı. Evvdce yirmi beş kuruş3. 
aJinan bir makara otuz beşe fırladı. 
Hele bez ve kumaş gibi emteadaki 
fi at artmac;ı nishet kabul etoı iyecek 
bir dereceye yuk~eldi. 

Manifatura en-asında. görUlen 

la fabrikalarımız vardır. Bizimde tah 
rip vasıtaları imalatındaki tempomuz 
ayni şekilde artacaktır. 

umum} tereffuun ö.1Une geçmek için. 
htJkö.metin ciddi ve cezri tedbir almak 

1 Üzere bulundugunu memouni_vetlc 

Kafile ıle seyahat sistemi rnunta· 
zam b ir şekilde işlemektedir. Bitaraf 
ların zayiatının İngiliz zayia t ından yiik 
sek olduğu görülmektedir. Buna mü- 1 

teess[riı. ı 
( Gerisi beşinci sahifede ) 

ögreniyoruz. Fakat pirinç, şeker, 

ve c;aire gibi zaruri ihtiyaç maddele· 
rinde başl ıyan bu ihtikarm ön u net 

kim geçect:k ve ne zaman geçilecek':' 
Bu İo,;İn nrkası aranmazo;a kor-

kuyoruz' ki. artışı ba~ dön<lUrUcU 
bir suratla devam edecek. 
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HAVACILIGIMIZA D a•R 
·-·- ---~-------------· 

Şevk ile 
Çalıştığımız 

Zaman 
~·-

ce on harpler, gerek müdafaa 
;;;;;;;J}ve gerek taarruzda, kanat 

hakimiyetinin ehemmiyeti ne 
kadar büyük olduğımu isbat etmiş 
tir. Garp cephesinin muharipleri 
ancak istihkamlar arkasında ve ka 
nat altında huzur ve emniyet bul· 
maktadırlar. Müttefikler zafere ulaş· 
mak için de, bilhassa, hava üstünlü. 
ğiinü elde etmek ve iktisadi tazyikı 
arttırmak imkanlarına bel bağlamış· 
!ardır. 

Bu sırada Türk havacılığının sü· 
ratli bir inkişaf içinde bulunduğu 

haberini almak, bizim gibi bütün 
vataddaşlaı ımıza müstesnc. bir gö
rıül ferahı vereceğine füphe yoktur. 
Bu inkişafın asıl kıymeti de milli ol 
masından ileri geliyor: havacı ık, hal 
ka ve gençliğe mal olmuştur. Bize 
şimdiye kadar pilot ve maki ı. ist ye 
tiştiren bir takım müesseselerle, bu 

~gün gedikli fycti~tirmeğe mahsus 
İnönü yuvası ve daha bir •"çok hiz· 
metl~r halkın Hava Kurumundan 
esirgemediğ'i maddi yardımlarla vü
cut bulmuştur. lnöııü gedikli yuvası 
dört ay süren ilk devrede ordumu· 
za l 00 pilot vermiştir. Yeni devre 
lerde bu adedi iki üç misline artır 
nıak teşebhüsünde bulunan yuva, 
bir iki seııe içınde hava ordumuza 
kadro ihtıyacının mühim bir kısmı· 
nı temin edecektir. 

Türk sözü 8 Kanunuevv"I 939 

ı' 
1 

D 

~ h a lb ~ o ~ o r r 
' 1 1 

ı Seyhan baraj kapakları /-\dana postanesir de 

inşaat yapan Alman şirketi malze
meyi getirmeyi taahhüd ediyor 

Sağ kıstın baraj duvarları inşaatı bitiyor 

I Milli Ekonomi ve 
artırma haftası 

Ovada açılan su kanallarına su 
vercek olan :tıüyük Seyhan bara
jının inşaatı devam etmektedir. Sağ 
kısım paraj temelleri üzuinde du· 
varlar yükselmiye başlamıştır. Önü· 1 
müzdeki ay sag duvarlar bitmi~ ola- 1 

caktır. 

Beynelmilel vaziyet dolayısile. 

barajın bir kısım malzemesinin te· 
mininde güçlük çıkması göz önüne 
alınarak, baraj seddi kapı)aı ının 

küçük. pilakalara bölünmek sure
tile memleketimizde imalı düşünül· 

müş idi. Fakat inşaatı devam d. 

tirmekte olan Alman şirketi büyük 
baraj kapılarının Almanyada imalı 
ve memleketimize getirilmesini ta· 
ahhüd etmektedir. Bundan dolayı 

projedeki su kapıları kısmında de· 
ğişiklik yapılmıya artık lüzum kııl· 

mamıştır. 

Adana eğitnıen kursu 
mezllnlarınapulluklar 

Elektrik ücretlerinde 
tenzilat yapılıyor 

Ayın on ikisinde başlayacak olan 
ekonomi ve artırma haftası için şeh 
rimizde hazırlıklar devam etmektedir 
hafta içinde vitrin müsabakasına 

iştirak edecek tüccarların gece tez 
yinatı için yakacakları elektrik sar· 
fiyatmda tenzilat yapılması hususun 
da hafta komitesi ile elektrik şirke 

ti arasında anlaşma hasıl olmuştur. 
Miisabakaya iştirak edecek tüccar· 
Jarın bu hususta komiteye müracaat 
etmeleri lazımdır. 

Ecza fiatleri konrolü 
Birçok şehirlerimizdeki f'ezaha 

nelerde ecza fiatleri üzerinde depo 

Adli tebligat 
kursu C;tçılıyor 
Adli tebligatın bundan böyle 

1 mübaşirler vastasile değil posta tel 
graf idaresi teşkilatı tarafından ya 
pılacağını müteaddit defalar yazııııf 
tık. Bu kararın tatbiki için harekete 
geçilmiş bulunuyor. Dün aldığırnıı 

malumata göre, Adana posta idare 
sinde bir kurs açılacaktır bu kurs. 
adli tebligatı yapacak posta şube' 
sine memur verecektir. Post' 
telgraf v.layet müdürlüğü hu yoid• 
hazırlıklara başlamıştır. Kurs post• 
telgraf binacıında ayrılacak hir d•' 
irede faali yete geçecektir bu kurs' 
iştirak etmek istiyen g"nçler vilayet 
posta telgraf müdürlüğüne mürac•'t 
etmelidirler. 

Buğday tevziatı bitti 

Fakir çiftçilere } apılmakta ol•11 

buğday tevziat faaliyeti kapanmış' 
mıştır. ııl 

Fakir çift~imize 45,000 kilo b 
day dağıtılmıştır. 

Ankara Galatasaray 
takımı bugün geliyor 

Şehrimizdeki iki kulüble futb01 

maçı yapmak üzere Ankara Galat• 
saray kuıübü birınci takımının şeh· 

~ 

n 

Po 
tal 
f e 
v 

lt 
tö 
lıy 

tö 

Pı:ot yetişme devresinin kısalı 

ğı itibariyle, beynelmılel hava fe<le
rasyonunun tesbit etmiş olduğu iiz.· 
re hemen hemen "hemen en ileri saf 
ta bulunnyorıız. Bundan başka tay 
yareciliği meslek edinip te muvaffak 
olanların yüzde ııisbeti Türkiyede 

Öğrendiğimize göre, Ankara Or
man Çıftlıği pulluk atelyesi mamu. 
la tından 4 l pulluk, bu yıl Adana 
eğitmen kursundan mezun olan eğit· ı 

menlere verilecektir. 

fiatine göre mühim Lir zam yapılmakta 
oldugu görülmüştür• Bu vaziyetin 
önüne geçilmesi için vekalet ted· 
kiklere başlamıştır 

Şehrimiz y~~raltı hattının 
tesisi meselesi 

rimize geleceğini yazmıştık. .. A~ l• 
Galatasaray takımı hugün ~u 

kara postasiyle şehrimize gelecektı~ 
ve takım yarın öğleden sonra SeY 

83:5 u bnlmuştur. Bu miktar da 
bazı memlekt-tlerde yüzde 11 den 
başlamakta olup yüzde 41 pek iyi 
bir netice addedilmekh!dir. 

işte bilhassa göğsümüzü kabar· 
tan ve Türk havacıiığının istikbali 
hakkında bizi tamamen tatmin eden 
cihet, havacılık a~kını tamamlıyan 

bu milli pabiliyettir.~ Beynelmilel 

- Gerisi altıncı sahifede -

r--

Ya bani domuz etleri 

Haber aldığımıza göre yabani 
domuz etlerinin 11869 sayılı ka· 

rarname hükümleri dışında bırakıl: 

masına vekiller heyetince karar ve· 
rilmiştir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrımizde dün gökyüzü açık, 

hava hafıf rüzgarlı idi. Ençok sıcak 
kölgede 22 dereceyi bulmuştu. 

Bundan bir müddet evvel, şeh tll doı 
riınizde yeraltı telefon hatları döşe han sporla pazar günüde milli fil 

tilmesine karar verildiğini yazmış· sucat spor kulübü takımı ile birt' tılt 
tık. Ôgrendiğimize göre P. T. T. m~ç yapacaktır. ıe 

Ankara gençleri, Adana ger>Ç. 
idaresi bu işle meşgul olmaktadır. . f d . I k ısrı~ 

B · · · IA I ·k· . rı tara ın an merasını e arşı .ı u ış ıçm azım o an ı ıncı par- . . le •'" 
· b t k"' ki d d"kt" ··ı k caktır. Ankara gençlen Atatur 
ı e on un er e o uru ece · 

t . B ı· M · h ti t t tına biı· çelenk koyacaklardır. ,. .. 
ır. ozan ı ve ersın a arını e - Ş ıJ' ·ı 

~ik etmekte olan Fen Müfettişi Bayı ehrimizden Ankara rtJ el ~· 
Suphi Aykunt şehrimize döner dön zesine gönderilen eseri ı, 
mez bu işin ikmaline bir an evvel ı ~ ~ 
çalışılacaktır. Şehrimiz müzesinden Ankar• 1 ~I 

1• ese l 
zesine 300 parça eski kıymet 1 ~f "il 

isveçe dair 
, gönderilme kte olduğunu ya r' ~ 

tık istasyona nakledilen bu eserle,. ~ 
den bir kısmı güzelce ambal"jlaı> 
rak Ankaraya sevk edilmiştir. 

Şımali şarki Avrupadaki harp do istifade edilir. Büyük küçük sayısız ilk okullar beşinci 
layisile dünya ajanslan ortaya yeni OUNUN MEVZUU şellfıleleri vardır. lsveçin idare merkez bl 
yeni mevzular atmaktadır. Dün ge- )iği Stokhalıu şehri yapmaktadır. lsve sınıf yurd bilgisi kit8 

len telgraflar lsveçin Sovyet istilasına ki tetkiklerim;zi kısaca bıldirelim,, geniş mikyasta kereste, kağıt, i<ağıt· il~ 
karşı tedbirler aldığını ve bu cümle· Skandinavya yarım adasının şark hamuru, demir, süt, yağ , kibrit ve Ald ğ ı~ "re 
den olarak kısmı seferberlı'k ı·ıa· n et- 1 • 1 ımız ma umata go .' · ~ kısmındaki vasi araziyi kaplayan s ham maden satar. Hariçten kumaş, k il b · · f d bifaıS1 

t iğini bildirmekted"ır. Bı·r kısım haber 0 u ar eşıncı sını yur b si veç, 450,000,000 kilometre karedir. k h b b ı B b' I · cJ 
ıe(de Fı"nlandiyada çarpışan Kızıl or- ı ma ıne, u u ata ır. u 0 genın ya tabında 41 inci sahifenin 29 °.0 ~ Nüfusu altı milyonu aşıyor. ısveç pr 
dunun, ayni zamanda lsveç ve Nor- memleketi münbit büyük ovalar \ e or ları serin, kışları ise pek sert geçer tırında (20 bin yurddaş için bır ei" ~ 
veç münakale yollarına hakim olmak manlarla kaplıdır. Dağlık mm takala· yılın sekiz ayı İsvcçte kar eksik ol· bus seçilir) sözü vardır bu şiibb e~ 1 
teşebbüslerinden bahsediyor. rındaki demır ve nikel madenleri ve- maz. lsveçliler çalışkan ~ürbüz, sıhat ki yanlışdır. 'J ürk kadınlarına f1I tıı' ~t 

Norveç krallı~ına komşu olan İs- rimi muazzamdır. Bu memlekette bil lı insanlardır. İsveç Mali ve &skeri ba seçmek hakkı verildiğine göre,., / 

J 
veç krallığı ida,resindcki m~ml~ekct hassa beyaz kömürden su kuvveti çok kımdanda iyi bir vaziyettedir. ı\i- '/',1. cümlenin (40 bin yurddaş içiıı ·bı~e5' 
nasıl bır yerdir ? Su me\Zu ustundc bus seçilir.) şeklinde düzelti ------------------------- -----------------"""""!-..: lazımdır. 
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Mektep Doktorları- 1 
nın devam saatleri 1, 1 DlÜllfily~ lhı@1~~ırO~ırü 

Mt'.ktep doktorlarının vazifeleri 
ll'ıuhtelıf talimatnamelerde muayyen· 
maddelerle tesbit edilmiştir. 

Maarif müfetişltıinin verdiği ra· 
Potlarda mektep doktorlarının bu 
talimatnamelere uygun şekilde vazi· 
fc görmedikleri anlaşılmıştır. Maarif 
Vekaleti bu vaziyeti göz önüne ala 
'ak doktorların tamamen vazifeleri 
ni görebilmeleri için mektep idare· 
lcrince bir mektep doktorları İş cet 
Vclj yapılmasını kararlaştırmıştır. 
licr mektep müdürü, doktorun her 
eürı saat kaçtan kaça kadar mek· 
lcpte bulunacaklarını doktorlarla 
~Örüşerek kararlaştırncak ve hazır· 
lıyacakları iş cetvellerini Vekalete 
ıondt'receklerdir. 

Doktorlar tesbit edilen saatlerd~ 
llıcktepte bulunacaklar; muallim, ta· 
lcbe Vt! müstahdemleri muayyene 
edeceklerdir. Ayrıca haftanın muay· 
Yen günlerinde gene talebenin sene· 

şt lık muayenelerini yapmak üzere 
ltıcktebe gelf'ceklerdir. Yatılı mek· 
lcplerde doktorlar iaşe işleriyle ye· 
l'l"ıcklerin cisleri, pişirme tarzı ve 
b·ı 1 hassa mutbahla da meşgul ola-

ti~ 

'rtakıardır. 
~iYAT: 

Beden terbiyesi spor 
Bu mecmuanın 12 inci sayısı 

~kınıştır. Zengin bir münderecatla 
ınr ışar eden bu sayıyı tavsiye ede· 
tdcıiz. 

Okulspor 
~ Okulspoıun 6 ıncı sayısı çıktı . 

p.P alcbelerimiz~ tavsiyede bulunuruz. 

ur Havacılık ve Spor 

!ıı d Havacılık Spor Mecmuası çok 
k1Run bir münderecatla çıkmıştır. 

tı llrırnasını tavsiye ederiz. 

Vakıflar mimarı Halim 
Azon f arsusa gitti 

e 
il' 

.. ~ 11 il Şehrimiz vakıflar idaresi mima
r ay Halim Azon Tarsusa gitmiş· 

ıe( {r· Öğrendiğimize göre, Halim Azon 
~ iraustaki .. Kırkkaşık,, binasının mü 
b\ haline konulması için tetkiklerde 
~ lı~acaktır tarıhi kı"meti haiz olan 
)a bınanın mimar Sinan tarafından 
~ Pılınış olduğu söylenmektedir. 

Şya piyangosu biletleri 

I~ 

Ilı Şehrimizdeki hayır cemiyetleri 
t:rıfaatına tertip edilen eşya piyan 

811 
biletleri satışa çıkarılmıştır. 

jl~ "--

~- s -------------------
5' ~Yhan Kızday Balosu 

1 S Kanunisanı 940 adananın kur 
lı~ bayramında verilecektir. 

~ıı Bu büyük baloya şimdiden ha
iltıınız. 

~1228 2 - 6 

'---------------·------·--------------' 
Şimal denizinde dün Hollandada 

bazı hadiseler oldu asabiyet 

Bir alma~ vapuru tevkif edildi; bir Yunan ve 
bir F ~lemenk vapuru da maynden battı 

Londra: 7 (Radyo) - ; ugün ı 

glOO tonoluk hir Felemenk bir ma 
ine veyahut torpile çarparak Maniş 
denizind~ batmıştır. 

Londra: 7 (Radyo) - Bugün bir 
Alman vapuru tevkif edilere-k lnY,i 
liz limanlarına götürülmüştür. 

Londra: 7 ( Radyo ) - Bugün 
Taymis agzında bir Yunan vapuru 
bir maıne çınpıırak batmıştır. 

Londra: 7 ( Radyo ) - Geçen 
haftadan beri batırılan Alman tah · 
telbahirlerinin adedi beşi beşi bul· 
muştur. 

Sıhhat Vekilimiz 
Erzurumda 

Sovyetler zehirli 
gaz kullanıyormuş 

Almanlanlar Finli
lere yardıma başldı 

Londra : 7 (Radyo) - Finlandi
ya askerlerine karşı Sovyetlerin bo
ğucu gaz kullandıkları haberi/ veri· 
liyor. Ve 11 Finlandiya askerinin 
bugün zehirli gazdeo öldükleri bildi. 
riliyor. 

Londra : 7 (Radyo) - Haber 
alındı~ına göre, Hollanda, Btrlinin 
siyasi manf'vralarına çok sinirlenmek 
tedir. Hollanda gazeteleri, Hollanda 
nın müttefıklerin teşviki ile hareket 
ettiği yolunda Alman kaynaklarının 

çıkardıkları şayiaları tekzip etmekte 
ve Hollan<lanın yapac<>ğı işi bildiği· 
ni kaydetmektedir. 

Fransa ik tis!ld konf ransı 

Paris : 7 {Radyo) - Bu~ün Da 
ladyenin riyasetinde Fransa nazır 

.ları ilCtisadi bir koıfrdns akdetmiş 
lerdir. 

Fransız hariciye encüınenide bu 
gün toplanarak müzakerelerde bu 
lunmuştur. 

İngiliz tayyar~leri şimali 
Almanya üzerinde uçtu 

Londra : 7 (Radyo) - lngiliz 
hava kuvvdleri dün akşam şimali 
Almanya üz~rınde muvaffakiyetli bir 
uçuş yapmışlardır. Ankara : 7 [ Hususi ] - Sıh· 

hat Vt:kilimiz Erzincandan Erzuru· 
ma geçmişlerdir. 

Numan Menemencioğlu 
ve İngiliz Maliye Nazırı 

Londra : 7 (Radyo) - Diğer 
bir habeıe göre de, Almanlar Fın· 
landiyaya mühim miktarda silah 1 

göndermişlerdir. ı R A D y o 
Milli Şefimizin Kasta. 

moniye ayak bastığı gün 
. Londra : 7 (Radyo) - Türk 

Heyeti Reisi Numa11 Menemencioğ· 
lu bugün ö~le yemeğini fugiliz Ma. 
)iye Nazırı Con Simon ile y~miş· 

l_erdir, 

lngiliz Kralı F ransada 
teftişlere devam ediyor 

Paris : 7 (Radyo) - lngiliz Kra 
lı burcsdaki lngiliz kuvvetlerinin tef 
tişine devam etmoktedir. 

Garp cephesinde dün 
topçu düellosu oldu 

Paris : 7 (Radyo) - Garp cep· 
hesindeiLugün her iki taraf da bü · 
yük keşif hareketlerinde bulunmuş 

ve topçu düellosu olmuştur. 

Dahiliye Vekilimiz Kasta-
1 monu hastahanesini açtı I 

Ankara : 7 [ Hususi] - Da· 
hiliye Vekilimiz dün merasimle Kas 
tamonu Memleket Hastahanesini 
açmıştır. Dahiliye Vekilimiz Faik 
Ôztrak bu münasebetle bir nutuk 
söylemiş, Milli Ştfimizin Kastamo· 
nililere selam ve sevgilerini bildir
miştir. Vekil şerefine belediye bü· 
yük bir ziyafet vermiştir. Vekilimiz 
Çankırıya hareket etmiştir. 

Mısırda manevralar 
Londr.ı : 7 (Radyo) - Mısır or 

dusu büyük mant:vralara bu ayın 
12 inci günü başlıyacaktır. 

Ankara : 7 [ Hususi ] - Ha· 
ber aldığıma göre, bu gün Kasta 
monide Milli Şefimizin şehr~ şeref 
verdikleri günün yıldönümü dolayı· 
sile büyük tezahürat yapılmışbr. ·Şe 
hir baştanbaşa donanmış, Halke-· 
vinde bir toplantı yapılmıştır. 

Memleketimizden mübaya 
yapmak istiyen firmalar 

Ankara : 7 (Hususi) - lzmirden 
alınan malumata göre, bir çok ec 
nebi firmaları bugün fzmir ticaret 

odasına müracaat ederek memleke 
timizdf'n muhtelif maddeldr üzerine 

mübayaa yapmak arzusunda olduk 
larını bildirmişlerdir. Tıcaret odası 
bu teklifleri tetkik etmektedir. 

lzmirde bol yağmurlar 
lzmir : 7 - fzmirde ve bütün 

Eğe bölgesinde bol yağmurlar düş 
mektedir. 

Erzincan ve Tercandaki 
felaketzedelere yardım 

Ankara : 7 (Hususi) - Kızılay 
umumi merkezi, Erzincan v~ Ter can 
zelzele fo l aket.ı:~dclerin e yardım ol· 
mak ÜLere 300 çadır ve 7575 lira 
gön.'.Jermiştir. 

Bugünkü Program 
TÜRKİYE RADYO DIFüZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Her glln yalnız kı-;a dalga 31 , 7 
nı . 94G.> kd postamızla neşredilmek· 
tc olan yabancı dillerde r Jaberler 
saatleri n~agıda gönsterilmiştir. 

lranca Saat l!l,00 ve 1..,,4.) <le 

Arapça ,, lH, ı.; ve 19,J.3 de 

Fnın sızC"a ,, rn,43 ve :?0,15 de 

C U M.A - 8 ı 12 ı 939 

12.30 Program ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

12.3~ AJANS ve Meteoroloji Ha
berleri 

l'l.50 TürkMüziği -Pi.) 

13.30 - 14.00 MÜZiK Hafif 
Müzik - Pi.) 

18 00 Program 

18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 
ve Meteoroloji Haberleri 

18.25 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
19.10 Konuşma 

19 .~5 Türk Müziğı 
Çalanlar : Hakkı Derman, Şerif 

içli, Hasan Gür, Hamdi Tok ay. 

1 - Okuyan : Mustafa Çağlar 

l - Hıcaz Peşrevi 

2 - Sel. Pınar - Hica;. Şarkı: 
(Sızlayan kalbimi se\ ) 

3 - Şe vki 3ey - Uşşak Şarkı: 
(Bu dehrin germii serdinden) 

4 - Şevk i Be~ - Uşşak Şaıkr: 

( Gerisi altıncı sahifode ) 



Saifc- : 4 Türk sözü 8 Kanunuevvel 939 

Finlandiya ve Finli ordular 

/\bone şartları 

Finlandiyada 
büyük bir milis 

fili orduya yardımcı 
kuvveti mevcudu var 

Kuru~ 

l 'l A \illi., 1'..WO 
tı Ayııl< 600 

3 A"1ıl< , 100 
1 Aylık 100 

1 -IJı~ ıııcmlcll.dkr ıçın Abone 
bc:l1elı deg-ı~ıııc::ı. yalnız posta masrafı 
zarnmc::diJır 

'!. - llanlcır ıçın 

caat edilmelıdır. 
ıdareye müra-

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

LONDRA MEKTUBU 

Lordlar kama-
rasının kaynatası 

Ş u günlerde lıütün dünya ef 
karını, Rus-Fin muharebesi 

işgal etmektedir. Sovyet Rusyanın, 
Fin!andiyadan askerlikçe mühim o 
lan bazı yerleri istediği ve bunlar ü
zerinde müzakereler yaptığı, fakat 
bir neticeye varamadığı için 30 ikin 
ci teşrinde Rusların askeri harekata 
geçerek bir taraftan ta}farelerle 
Helsinkıyi bombardman, diğer taraf. 
tan da Fin hududunu geçmek sure· 
tile harbe başladıkları mah1mdur . 

Fin kuvvetlerile, Rus kuvvetleri 
arasındaki ,nisbetsizliğin ne kadar 
büyük olduğunu söylemeğe · hacet 
yok. Yurdlarını müdafaa için bu nis· 
beti nazarı itibara almadan silaha 
sarılmış olan Finlilerin esas askeri 
kuvvetlerinin neden ibaret olduğunu 
burada kısaca zikretmek istiyoruz. 

F inlandiyanın sulh zamanındaki 
Geçenlerde Londra tfkarıumu kuvveti, üç bombardman fır-

miyesini bir fılmin münakaşası işgal kasile bir suvari livaısından ve bil-
etti fılmleri sansür eden heyet bir hassa sahil müdafaası için teşkil o· 
fılmin oynanmasına mü~aade etmi· lunmuş üç topçu alayı ve 150 tay-
b~nun üzerine fılın şirketinin müdü yareden ibaret bir kuvvettir. 1800 
rü ortaya çıkıyor heyetle şiddetli bir zabiti ve 30,000 küçük zabit kad· 
mi.ınakaşaya gırişi)or nihayet şirke- rosu vardır. 
tin hakkını ınüdaf aa için mahkeme- Finlı:ındiyada bu faal ordunun 
ye müracaata karar veriyor kendi· yanında bir de geniş mikyasta teşek-
siııe. avukat tutmasmı tavsiye ediyor kül etmiş milis ordusu vardır. Bu 
im. Fakat o: milis kıt'alan 1918 de Finlandiyada 

Davamı ben kendim müdafaa Bolişevizmin Rusyada kurulduğıı sı· 
e Jerim 1 diyor fakat lngiltt>renin en \ ra~a Finl.a~diyada 

0

tePssüs etm~ş esaslı 
selahiydli fılm mütahassıslarından bır teşkılattır. Bunla~ın ad_edı 100, 
biri olan uu zatın davasına bir çok 000 faal kuvvetten ıbarettır. Bunla-
kışi de iştırak ediyor ve nihayet me rm vaktile vazifesi Bolişevizm ihti-
seleyi mahkemeye. Jüşınederi halle- !alinde .Finlandiyanın dahili asayişi~i 
dıyorlar. muhafaza etmekti. Bu kuvvetler; git 

gide ve talim terbiye ile yet.iştiril-
Bu ateşli mücadele ve münaka · h 1 d h ti k il . mış, cep e er e eı: sure e u anı · 

şanın hu halde genç bır adam ol I b·ı· b" d h ı· •. ·ı · t" a ı ır ır or u a ıoe gelin mış ır 
duğunu tahmin edersiniz halbuki H d L""t'" b k arp esnasın a nu un u uv· 
asırlık denebilec!k bir yaştadır ve ti b' · ı· t kt d F 
L 

ve- er ır 11..aç mıs ı ar ma a ır. ın 

ordlar ka mara~ının kaynatası ismi I 0. "f .. b k ·ı 
·ı d l an ıyanm nu usu uç ucu mı yon-

verı en e ıtı zattır. .. · F. · 
dur. Bu nufusa nazaran ınlandıya. 

Filhakika geçen gün 90 yaşı kut 702 bin askeri kolaylıkla çıkarabilir,, 
lan an Lord Duo edin Lordlar kama· fakat bu miktar insanı baştan başa 
rasının en yaşlı azasıdır ve kendisi. 
ne adet olduğu veçhile kamaranın 
kayınpederi ismi veriliyor. 

Fakat şüphesiz ki Lord Dunedi 
nin İngiliz tcırihinde ismj Lordıar 
kamarasının kaynatası olarak kalmı 
yarak belki fngiliz kadınının tarihi 
ile daima zikredilecektir zira lngilte 
rede diğer Lordların karılarına Lady 
ünvanı verilirken fskoçyalı ve hukuk 
mesleğinden yetişme Lordların ka
rılarına nisbeten yakın zamana ka
dar bu ünvan verilmezdi kadın Mars 
olarak kalır ve kocasının Lordlar 
ismini değil spyadını taşırdı. 

Kral beşinci George bu adete 
bir son veriyor bunun iizerine Lord 
Dunedin krala : 

- Karılarımızın bizim ünvanla· 
rımızı taşıyabilecek namuslu birer 
kadın olduklarını lsbat ettiniz diyor 
ki bu cümle tarihi bir söz olarak 
kal dıştır. 

modern bir şekilde teçhiz etmek 
için Finlandiya için kolay bir şey 

olmamakla beraber 1935 de' dün· 
yanın sürüklenmekte oldugu f elakt:
ti müşahede ederek. ordularını esas· 
1ı bir ~ekilde teşkil etmek için mil· 
let meclislerinden (Rigsdag) mühim 
kararlar almışlardır. Bundan bir 
müddet sonra Fin ordusu mebzul 
surette tanklara, tayyarelere, tank 
ve tayyare dafi toplarına sahip ol-
muştur. 

Ş urasınıda kaydetmeliyizlci Fin as 
kerleri son derece mukavemetli 

inzibatlı, döğüşken vatanperverdirle-r 
topraklarını bucak bucak tanırlar, dağ 
kışı sözlerindeki maharetleri kendi· 
lerine daima bir üstünlük vermekte 
dir. nitekim bir haftadır devam eden 
muharebelerde Fin askerlerinin bu 
kabiliyetleri kendini göstermiştir. 

Harp hazıriıklarmın mahiyetide ay· 
rıda göze çarpıyor. Memleket müda 

Svuyerlerin [!eçende bombardıman trı1Trıre 

ı-----------vazan----------~ lerin kesif bulunrluğu yerdir. 

H iç şüpht"siz ki Ruslar Finle~ 
istediklerini almak için gerv 

denizden, gerek havadan bu mınt•• 
kalara hücumda devam edecekler· 

faasında Fin kadınlarının vasıfları ve dir. 

k.o. 
teşkilatıda şayan dikkattır. Finli Rus askeri harekatının, Fin Ola· 
kadının milli müdafaa teşkilatının d;ıfaasının ileri de nasıl l-iı şekil afi 
rolü çok esaslıdır. Bu vazifelere lra cağını, Finleıin çok faik Rus ordll' 
yitli kadınlar daha önceden hazırlan !arına ne kadar zaman da\ ana bile" 
mıştır. ve adetleri doksan bindır bil cPklerini şimdiden kestirmek güçtiiı 
hassa 1918 istiklal muharebesinden Fakat; bugün tebarüz eden bir şe1 
beri hasta bakıcı ve diger işinde mu varsa Finlilerin çok çetin dôğüştülr 
avin kuvvetler olarak yetiştirilmişler leri ve yerlerini her ne bahasırı• 
dir. Finlandiya, ordusunu; Napolyon olursa olsun müdafaaya karar t1ef 

devrindeoberi sefer!Jer etmiştir.I miş olduklarıdır. Au döğüşm~ ve •"-
evvela sahil muhafazalarırı artırmak h ı k k ık baki zının a i burada i as eri 
ve diger kıtalarıda derhal haıekete mından çok karakteristik olacağı •11 ~ 
geÇebilec!k bir şekilde rechiz etmiş laşılı)Or. 
tir. Finlandiya haritasına bir göz ataı -~---------
cak olursa~ ~ ugün muharebelerin 
cereyan etmf"kte olduğu sahalar Av 
rupaııın hiç bir sahasına benzemez 

1 

bu mıntakanm mühim bir kısmı ha 
· rekatı askeriyeye gayri müsait bir şe 

kildedir. Memleketin bir kısmı ga
yet sert kayalık ve granit arazıden 

mürekkeptir. Bu kayalık ve sarp yer 
)erin irtıfaları ekseriya bir kaç yüz 
metre yüksektedir Memleketin 
ortası ise binlerce gölden mürekkep 
ve bu göllerin içi kayalık ve bir ta 
kım geçilmesi çok ~üç kanallarla 
doludur. Bilhassa bu kanallarda sert 
su cereyanları vardır. Memleketin di 
ğer aksamı ise ktsif ormanlarla ör 
tülüdür. Memleketin şimal kısmı ta 
mamen ıssız bir stepten başka bir 
şey değildir. 

G örülüyorki Finlilerle, Ruslar 
arsındaki hudud böyle binler 

ce kilometre tabii manialarla dCJlu 
dur bunun iç;i11 harekatı askeriye bu 
ralarda Rus orduları için gayri mü 
saittir. Bundan dolayı Rus orduları 
ancak Finlandiyanın iyı mahsuldar 
kısmı olan cenup mıntakalarmdan 

har'ekata geçmiştir. 

• • Giyim ışı 
( Bafmakaleden artan J 

lkinci">İ: iplilbi maddeleri işli~e f 
-Lilhnssa devlet rnlle.,~eselerinin· fil' 

.,c 
rııflarını azaltmak mamul es' (l.Sl 

za rniıletmckt ir. 
Bunlaqn gllç işler olduğuna ~ 

ııı.voruz. Çunki Eylul içinde pa~ ti 
mllstahsillerinin ugradı~ı muşk.11 ~ 
devlet piyasadan mal a1mıya b3~ 
Laşlamaz fiatlar normal vaziyete o'. 
eli· bundan çiftçi son derece melll~ 
Bu ne,·i esaslı dusUnce Ye har:e 

' suhbesiz maksatları kolaylaştırır. 
g ... ·r ozam~m hukumet. zaınanıP~dlı 
çareye baş vurmamış olsadı çiftçJ 

ı;İn hnli ne olurJu':' d 
Giyim işi bilhııssıı Uzerinde ıel 

rulacak sosyal ve sıhhi bir ınes 
mizdir. Hakikaten bugunku fiyatl: 

gi_,·inmek hususunda çektiğimiz ~Uf hl 
hiç birimizi memnun edecek bır 

Bu gece nöbetçi 
Y ağcami civarında • elit 

ali nasibi eczahaneS1 

Bu mıntaka ancak, Ladoga gc)lü 
ile, Finlandiya körfezi arasında 60 
kilometre kadar bir sahadır ki bu- I 
rası Finler tarafından kuvvetli bir 

1 
surette tahkim olunmuştur. Aynı za · 

manda bu mevki geçitlerin ve göl· --------------
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k~t istiyormuş 
Y•zan : Nurullah At•ç 

ıkiyelerle doka henüz ve· 
remli kız edebiyatmdın 
kurtulamamış Gündüz isim 

i bir mecmuada Hüsamettin 
diye imza atan bir adamca 

( tı.,ımam diyectjtm ıma bil
iz bir imzanın altlndan ba 

bakıyorsunuz ku k yıldır bildiği 
bir kimse çıkn-eriyor) , işte 

'.dda bir adımcatız bana çatmış 
catız gibı, acımak gösteren 

kebme kutlanıyorum: Bana çat 
lipo dttil. O baıka bir iş.; F•· 
.,_lun yazı yaayor· 
.. Şair tamamile ayrı bir şahsi

"enliti haiz. şiir; duyulma
. .. emıı, yıpranmamış, bakir 

• bır musıki. yepyeni bir ar
har bir heves içinde; açılma-

tbedt zenıin ufuklara giriı es· 
~ıtlarizle ıulmttlerin ilemi 

ifihi bir Albatroıtur.'' 
lfll yazı yazan adama ~ıma 

~hil mi ? Zavallı, yüksek ri· 
gibi btrlıkım saf atlan , 

tahnet, hf"YtS gibi isimleri 

• ıetirmef'İ bir maharet sa· 
!\le onlar bir araya geldikleri 
aıubakbk ~k büyiik bir 

çakac.tU>a iqaoayor. Düşün· 
öteden beri şiirin malzeme 
•'n kelimeleri kulfınıııık is-
Anıa bunun bir manası var· 

mue, orası umUtunda de· 

a.1.11 {~ .. yu~ıdalsi) gi..· 
i" .. 1.ıtiW luç !lir' aı--~ olma· 

kendısine anlatmağa hiç şüp 
•miran )'(ı.lctur. S5;feseniz : 
? Ufuk, ytni ilahi, bullur 
~alar maaasız f~yfer m1? .•.• 
IİNi anlamadıtmız için ruhu· 

l:toyle güzelliklere ebtdiyyen 

olautu iç n bunların mana 
tremıyorsun gibi bır şeyler 

te kalkar ve, eminim, insa 
~~ ...... arıdan l>alcij) bir de 

r. E.lcideq bu dinş adam· 
ıardınt; ;iQıcıli :acıpum. 

1 Hüsamettin Nuri'nin söyle 
~o ibaret del'Jı Benimt 
~eli'nio şürl~rini betcnw;neD)e 
61 edemiyor ve bana bunun 

or. Fakat ceumı da göre· 
• Bakın onu da nasıl anla-

kıt uıutmı.,Wıdtr ki; Tiirk 
(Marsiyaı) m varlajmdan 

lectünün ıulanoda yanan A· 

al'meye vararak varlığına 
11iin, biç ıüphe yolc lci oetJ 

"1 (Midaı) farın ölümülii de 
ıll"şlamr bir bak sayacak-

bu ne debtd feyl Bu Bay 
• Nuri, Salih Zeki Aktay• 

lDanzumelerini ezberlenmiş 
Yanan efıınelerine v.ilaf; 

i>İlgiaioin altında ezmek iı. 
le şeyler ötrenmeden e\f• 

rıolctalama usulünü (;trense 
~erdi; ki'den sonra nokta· 

lcoymak baylı gülünç bir 
bir cümlede okunması mu 

Tütkıözü 

MOSKOVA BÜKR~Ş IHTILAFMEVZUU 

Besarabya \ 
Sovyetlcrin Finlandiya işini h;.llettıktcn sonra Besarıbyaya tevttcüh 

edeceklerıni gaz.eteleı yazıp duruyor. 
Roman~aya aid olan Besarabya, Diniester, prut nehirlerile Karadeniz 

arasında 44 bin kılomctre murabbahk, l.865.000 nüfuslu bir eyalettir, Mer· 
kezi Chishınauu'dur. 

Eyaletin cenubu, nehir sularmın bıraktık• kalın bir allüvion topratile 
örtülü bir ovadan mürekkeptir. Şımilde oldukça ormanla kalker sedler var· 
d1r. Karpıtlann sonu olan bu sedlı arazi Dnieper, Prut ve bu nehirlerm 
kollarm tarıfınaan sulamr. 

Halk, yüzde altmış nisbctinde Rumenlerden mürek~e~tir. Mütebakisi 
Ruslar, Almanlar, Burgarlar ve sairedır. Mahşul, mısır, uzum, pancar ve 
k~nevirdir • 

Meşhur şehirleri: Chishinau (Merkez, ki diter jsmi Kichinevdir. ) Hotin 
Tighina Bender, Betatea - Alba (Akgerman), Renı ve lsmaıldir ki, bun
lard en birçokları Osmi'nh taFi hinın mühım h di::elerine sahne olmuştur_ 

Besarabya eskiden bugünkü eyalet dekil, bizim Effsk , Avrupahlann 
Valachıe dediklerı memlekt-tin c'·nup kısmıydı ki, on dördüncü asırda 
Eflik prenslerinden Bessaraplara {Yahud Bes~r•.b'lara) ait. bulun~yor~u. 
Besarabyanıd ortaları ve şimali (Bogdan dedığımıı) moldavı prensıplerın

nindir· 
Türkler. Eflak 'ı ele geçirdikten sonra, 8oğd1tnla mücadeleye giriştiler • 

Derken karşılarına Ruslar çıktı. • 
On sekizinci asırda bir çok defalar Rusların iştilAsına ufradıktan l'<>nra. 

Osmanlıların resmi hakimiyeti altında olan Besarabya 1812 Bükrtş muabe 
desine Tunanın atzına kadar genişledi, 1856 Pariı muahedesile Tuna prens 
liklerine i11de edildi. 1876 Berlin muahedesile, Tuna kısmı hariç, Rusyaya 
verildi: 1920 de fttHraby:ffoşekli tanımamakta ;arar ettiler. 

Basarabyadan Romanyanın birçok mütefekkirleri, muharrirlere çıkmlffır. 

1 MEMLEKET MESELELERi ETRAl'tfılDA 
•• • 

Oğretmenlerin teknik 
bilgilerini çoğaltmak 
K9' kanf.-...~slaruıflan ıyi neticeler ahnabihr 
• lstanbul mıntakasıtıda geniş faaliyet 

lstanbul ; <# 1 ( Hususi ) -

ilk o1wJ QreılJlerdciı~i ~'leki 
bilgilerini çoğaltmak ~·~~djle bir 
kaç yıldanberi tertıp edi1"" mesleki 
konferans ve kursların DU)Ük Tay· 1 

daları görülmüştür. Bu şekil çalış· 
malara bu yıl da devam edilectk 
tir. 

HazırJanan progpfP' göre bu 
d ~ k6nfer111slflll- lhaıaa ders 
teİnili üferinde Cforufiba11 uygun 
görülmüştür. Konferamlara bütün 
öğretmenlerin kolayca gelebilmesi 
için bu konferanslhr brş yerde bir. 
den verilecektir. 

-Be yerler Kn~ ı 2 inci olsul, 
Galatasaray lisesi, Fmdıkh on üçün 
cü; lstınbul erkek Lil'csi, lstanbul 
kız lisesi salonlarıdır, 

ee, knia da konfer•nılara bu. 
bügün saat 14,38 da başlanacaktır. 
Konferan8'1nn meY,ZUlan ve lconfe 

hıkkak lizım olan kelimeleri kavı 
içine alm•k ... 

Bu zat •tenkit isteriz!. diye bı
tıracatına kullaİldJlı kelimel~rin ma 
nUIDI, noktalama işaretlerinin vazife· 
lerini öğrense daha iyi eder. Ondan 
sonra Orhan Velinin tiirlerinin Mar· 
Iİasta alika11 olmadıtmı da belki 
sezer. Marsiaı tabii fİİrİn remzidir. 
Orhan Velinin şiirleri ise bilakis dü· 
şüncenin mahsulüdür ... 

- HABER-

i\ansLarını verecek 
Jardır. 

:1 - Paiif korunmalar: lspckter 

Ali Riıa Akısan; ispektcr Avni A
nç, ispekter Zeki Bayülgen. 

2 - Alfabe tekniği: lstanbul 
1 inci okul ötretmeni Fatma, latan
~ul SS inci okul ö'gretmeni Kemal 
~znk, Kadıköy 12 nci okul ötret 
meni Şeref Turdur. 

· 3 - Deko,atif yızu il tedriaat 
i~pekte,i M11staf ~ Güneri, 

4 - Tırih şeridi konferanac 
Şevki Polat, 

S - Rasat ifleri; IJJc tedrisat 
müfettifi Muzaffer Ergüe. 

6 - Okul müzesi: ilk t~d,iaat 
müfettifi Muslibittin C "yay, 

1 - Okul kütüpı.aeıeri: lak 
tedr.,_t müfettiti müdürü Akalın. 

8 - Deneme ve müphede ya· 
mada ıems halinde resimler: Maa
rif müdür muavini Muvaffak Uyamk. 

Konferanslar sıra ile bugünden 
itibaren verilmete batlanacık v~ 
14 şubatta sona erecektir. 

KOY KONFERANSLARI 

Üç sınıflı köy okulları Maarif 
ŞtirHı k•rırile ~ş 11nıfa çılcaral
mışlardır. Maanif Veltilliti tarafındın 
hazırlanan rehbere göre bir törüş 
ve çalışma birliti tesis etmek ve 
programın ziraat dersleri müfredatı 
üzerinde iktisası olan müf ettişlcr 

Sahife : S 

BiRAZDA ŞAKA --- .......... - ~ ..... 
Ôlinün yerine 

Müeasesenin en tenbel memuru 
direktörün yanına çıkb: 

- Bay direktör, dün ölen mu
hasebe şffinih yerine ge~mek istiyo· 
rum. Müsaadenizi. 

Direktör böy'e bir terfie layık 
görmediti memurun sözünü anlama
mıı göründü: 

- Vallahi siz bilirsiniz. Şahsen 
ben bir m•hzur görmem ama mezar
lıkta razı olurlar mı bHmem! 

Tehlike yok! 
Geceleyin itfaiye geçiyordu. A. 

dam penceresini açarak bekçiye 
sordu: 

- Yangm yakında mı? 
- Evet. 
- Aman nered~? 
- Sütçünün dükkanından çılcb. 
Adam rahat bir nefes aldı: 
- O halde mesele yok, uyuya· 

bilirim. Su bol demektar, itfaiye yan• 
gını geniıiemesine meydan verme· 
den lıolıyca söndürebilir. 

1-rih dersinde 

Muallim talebeye sordu : 
- Birinci Murattan evvelki hü· 

kümdar lcim? 
- Sıfırıncı Murat tfendim. 

Asan•Ör 

Küçük Kemal babaii1le bera· 
ber sokata çakmış ve il~ defa asan. 
söre binDJitti Ev. d(;QdükJer.i ıa: 
man annesine asansörü anlattı: 

- Ôyle tuhaf şey ki anne .. kü· 
c;ücük bir eve girdık. Babam bir 
dOfmeye b•sb ve üst kat hemen. 
cecik bizid\ yanımıza geldi. 

Bay Çörçilin beyanatı 
- Bi,.inci sahifeden Ntan -

Alman ihracaatına konan ambargo 
tesirini gostermiş bulunuyor,, 

Bundan sonra Çörçil, şimdiye ke 
dar lngifterenin 110,000 ton eşya ka 
yıpettifini ve fakat buna mukabıl 

280,000 ton müsadere ettitini soyle
miş ve sozlerini "Azmedelim, kork 
mayahm, muhakkak muvaffak olaca 
j'tz .. -cümlesiyle bitirmıştir. 

tara~n gereken tavsiyelerin ya· 
pılabilmeai için için muhtelif lcua 
merkezlerinde köı konferanaları ter· 
tip edilmiştir. 

Donferaoılara lo şubattan iti 
barel\ bqlanacakbr. Konferansları 
etitmen kurslarmda va11fe alan ilk 
tedrisat müfettiflerinde Süleyman 
Edip Balkır, Şevki Polat, Muharrem 
Karamızrak, Cemal Öncel, Nurettin 
Biriz verecektir. 

Otretmenler için tertip edilen 
kuraların da adlan şunlardır: 

1 - Basit vıatalarla deneme
ler kursu, 

2 - Dekorarif yazı kursudur. 
Kurslardı. ilk tedrisat müf ettif

leri ve ihtisas sahibi ôtretmenler 
ders vereceklerdir. 
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Sovyet- Fin harbi RADYO llan 
Reisti 

-Bırinci sahifeden artan-

Baski mudafna 1 hattı da \'tırıl· 

mıştır. : Ketral demiryolu uı::rinde 
Bralijo'l \'c diğ••r Uç istasyon ve Ti· 
no limanı ile 1 fenilo kö . .-u Sovyetle· 
rin eline geçmiştir. 

Finlandi,·a tcbliXine uöı·e de ~ c b , 

Betramo civarında ~yeni ç:ırpışmalar 
olmuş \'C Sovyet kuvvetleri pU<ıkUr · 
tulnıuştur. 

Korelideki Sovset kıt'aları da 
geri çekilmişlerdir. l lıırbin haşlangı· 

cındnnberi 'duşurulen Sovyet tayya· 
relerinin adedi sekseni bulmuştur. 

Finlandiya ordusu kumandanının 

beyanatına göre, Sovyet f tanklarının 
harekatı taınamilc akim k:ılmı~br. 

Finl:ındiyn kH'nlerı bir gece için
de rno kilomelı•c ,yol almışlardır. ve: 
gögus göğUse çarpışnı:ıl:ır olmuştur. 

Diğer taraftan yerilen habedere 
göre, 1 veç, Norveç mUnakalabnı 

Sovyetler tehdit elıııektedirleı·. 
Sovyetler bu sabah yalnız Kure. 

alarki bölge:.inde ilcrliyebilmişler· 

dir . 
Botni körfezi nihayetinuc talıaşud 

eden Sovyet ordusu Finlkndıyanın 

cenup mudnf aa hattını kırmak kud· 
retinde değildir. 

Petrome mınt:ıkasındaki Sovyet 
tnzvikinin artması muhtemel görulu

yor 

Sovyef paraşUtçUlerı 

Sovyetlerin kitle halindeki para· 
şUtçUleri her turlu istifade yoluna 
ba~vurmakt:ıdırlar. Bunlar gölle N'or· 
vcç ara .. ındaki yolu kesmek istemiş
lerdir. Atalan kalabalık bir paraşut
çU kitle i bu mıntnkadaki bir vadide 
imha edilmiştir. 

Hetalnki harlclyealnda resmi 
kabul 

Finlandiyanın istikl;tl bayramı 

mUnasebetile dun 1 lcl11inki hariciye 
ne:.:aretinde bir resmi kabul ter ti b 
edilmi~tir. 

Butun elçiler, Kavtasta Finlan
diya isliktal ba.yramı mUnasebetile 
bayraklnr çekmişlerdir. 

Ruzveltln temennıterı 

Vaşinıton : 1 (Radyo) - Ame
rika Rei,icumhu1·u Bay Ruzvc:lt'in 

Finlandiya istiklal bayramı mUnase · 
betile Fin Rei icumhuruna çektiği bir 
telgrafta Finlaodi,yanm mes'ud gUn
lere ulnşmasını temenni eltikten son· 
ra A nıerikanm Finlnndiya hakkıııda
ki samimi duygularını anlatmış, Fin
landiyanın iyi istikbalinden Umidvar 
oldugunU blldirmistir . . 

Londra : 7 (Radyo) - Gelen 
haberlere göre Rus donanması Bal
tıkta iki gün içinde büyük faaliyet 
göstermİ:jlir. Sovyetler Hogland ada. 
iannı bombardman ve buralara as· 
ker çıkarmışlardır. 

Rusların Finlandiya müdafaa 
hattını yardıklarına dair çıkarılan 
haberler tekzib edilmektediı. 

Fin hava kuvvetleri de dün Sov· 
yet kıtaatını şidaetle bombardman 
ttmiştir.• 

lsveç Kranntn telgrafı 

Stokholm : 7 :(Radyo) - lsveç 
Kralı Finlandiya Cumhurr~isine Fin 
istiklali yıldönümü münasebetile bir 
telgraf çekerek Finlandiyaya olan 
sempatilerini bildirmiş, muvaffaki· 
yetJer temenni etmiştir. 

fsveç - Norveç'in yardımı 

Oslo : 7 (Radyo) - lsveç, Nor· 
veç, Finlandiya hariciye Nazırlan 

bu gün Osloda toplanmaktadırlar. 
1 Kuvvetle söylendiğine göre, is-

i" veç, Norveç Fiolandiyaya karşı pla. 
tonik yardımla iktifa etmiyecek, Fin 
landiyaya asker ve mühimmat gön· 
dcrtcektir. 

1sveç gönüllüleri 

Paris : 7 (Radyo) - f ransız 
gazetelerinin haber ·aldığına göre 
Finlandiyaya 5000 lsveç gönüllüsü 
gelmiştir. 

Londra : 7 (Radyo) - ltalyan 
matbuatı, Rus-Fin ihtilafına uzun 
sütunlar tahsis etmektedir. 

Romada talebeler gen~ nüma
yişler yakarak "yaşasın Finlandiya,, 
diye bagırmışlardır. 

Israrla devtran eden şayialar 
ltalyanın Finlandiyaya gönderdiği• 
tayyarelerin adedi lyüzü geçmiştir. 

Londra : 7 (Radyo) - Alınan 
malumata göre, Finlandiya hava kuv 
vetleri bugün Bolkiskideki Sovyet 
tayyare meydanını bombardman et· 
miş ve bir çok Sovyet tayyaresini 
tahrip etmişlerdir. 

Şevk ile 
.., 
gımız 

çalış tı~. 
zaman 

- ikinci sahifeden artan -

havacılık federasyonu reisi Prens Bi 
besco demişti ki : " Havacılıkta 
Balkanların en ileri milleti sizsiniz, 
Zaman kaydını unutarak enternas
yonal ölçülerin üstüne çırarak ne
ticeler almışsınız, Siz, emekleme 

- Üçüncü sahifeden artan -

(Bir katre için) 
5 - . . . . . . . . - Hıcaz Şar· 

kı : (Ateşi suzanı firkat yakdı cismi 
canımı) 

'/. - Okuyan : Radife Erten 
! - Haşim Bey - Bestenigah 

Şarkı : (Kaçma mecburundan ey ahu· 
yi vahşi) 

2 - Endoronlu Hüsnü - Besteni· 
gar Şarkı : (Çok sürmedi geçtı) 

3 - Eviç Türkü : (Şahnnc gözler 
şahane) 

4 - Halk Türküsü : (Haticem 
saçlarını dalga dalga taramış) 

5 - Halk Türküsü : (Ekın ekdim 
çöllere) 

20.10 TEMSİL 
21.10 MÜZİK (Radyo Orkec;tra-

Şef : Hasan Ferit Alnar) 
1 - G. Rossini : ftsıgnor Brusc

hıno opeı asından Uvertür 

2 - L. van Beethoven: 5eki:dnci 
Senfoni, Fa maıor 

3 - K. Atterberg : Yaz Gecesı 

Dansları 

22.00 Memleket Saat Ayari, A
jans Haberleri; Ziraat· Esham-Tah
vilat, Kombiye - Nukut Borsası 

(Fiyat) . 
22.20 Müzik (Operetler Ayarları 

- Pi.) 
22.50 Müzik (Cazband - Pi.) 

23.~5 - 23.30 Yarınki Pragram, 
ev Kapanış. 

adana 
ğiuden; 

Halk evi 

Sosyalyardım ve Halk: d~r 
larinda münhal birer azalık için 1 
121930 Salı günü saat 1J7 de Ha 
evinde intihap yapılacaktır. Bu koııı 
tcler ile alakitdar arkadaşların o 
atda Halkevinde bulunmaları il' 
olunur. 2 - 7' 11230 

(İlan) 

Adana askeri Satın al 
Komisyonundan : 

l - 90 santim genişliğinde~ 
misyonda mevcut mühürlü nüırııl ~ 
mucibince 9633 metre bez açık & 

siltmeye konulmuştur. Muhaırı(11l~ 
bedeli 3853 lira 20 kuruştur. 
teminatı 288 lira 97 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi Adana Aş~~ 
Satın alma komisyonunda 11 12 
pazartesi günü saat onda yapıls5cJ tır. Şutnamesi her gün Adana ' 
Alma komsiyonunda görülr.bilir· 

3 - istekliler kanunun 3,2. 111• 

delerinde yazıla vesaikle ve ilk tt 

minatlarile birlikte belli gün ve 

1 
atta komisyonda bulunmaları. 

11212 25-30-S-9 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 

Hergün muayenehanesinde hasto larını kabule 

başlamıştıi. ,/ 

çağında olgunlaşmışsınız! Dünyanın tanımıŞ motşrsüz tayyare rekorcula- ________________________ ...., _ __.~ 
randan Volf Hirh'de şöyle diyordu: 1 
lstanbuldan Ankara'ya uçarken, lnö
nü'nde, Türk tayyareciliğinin çok Yazıhane nakli 

Avukat Macit Güçlü ve Abdullah Türkucu yazıhanelerini AbidinP'ş' 
rıı· 

caddesinde Namık Kemal mektebi k::mııcın~~ doktor Melik apartıl11' 

c idti bir : ayretle ileri götürüldüğü 
kanaatini elde ettim. Planörcülüğün 
memlekete sevinç verecek surette 
taktir edilmekte oldu~unu da An· 

karada bizzat gördüm! Bunlara A· 
merikalı tayyarecilerden M. Rişard' 
ın şahadetini ilave ,.delim: Ankara' 

nın alt katına nakletmişlerdir. C. 

------------------------------------~ 
.daki tayyare motör mektebinini ve 
Etimesgut'taki modern tayyare alet 
)erini, hangarlarını, tedris kısımla· 

rını, depoları gezdim. Hiç riıübalağ 
etmeksizin, Ankaradaki mekteple ha 
va müesseselerini her bakımdan 
dbnyanın en büyük müesseseleri ile 
kıyas edebilecek derecede mükem · 
mel bulmuş olduğumu söyl~mck is
terim. Tayyarecilik sahasında sarf
edilen büyük emekler sayesind~ Tür 
kiyenin pek kısa bir zamanda dün 
ya tayyareciliğinde mümtaz Lmevkii 
ni alacağı muhakkaktır. 

Bir Fransız tayyarecisi dahi ver 
miş olduğu bir raporda Türk genç 
liginin müstesna havacılık kabiliyeti 

: üstünde durm~ktadır. 

iyi bir tayyarecinin vasıftan esa 
sen, her türlü tecrübeden geçmiş 

olan milli vasıflarımızdır. Hava da-
hi,kaıa ve deniz gibi, en başta ce· 

saret ve kahramanlığa istinat eden 

bilgi teknik ve mümaresenin hakim 

olabileceği bir erlik meydanıdır . 
Milli müdafaayı süratli ve kafi te· 

minat altına almak için bütün gay 

retlerini sarfecJen hükum~t ve ordu 

bir kaç sene içiııde Türk kanadının 
kuvvetine istinat edebilmek baktiyar 

lığına kavuştu; havamızı, tam ve 

k=1t'i emniyet kaplayınca kadar ham 
lemize devam edelm. 

Davet 
p 

Beden Terbiyesi S~1r.. 
Bölgesi atle tizm aJ3 

ğından: I 
ar sl11' 

Senelik kır koşuları prob .. ~ıer' 
mucibince birinci koşu biiY~eıre 
5000 Metre, küçüklere 250~ ~ si 
olup 10112/1939 Pazar gurı 'faıı' 
bahleyin tam saat 9.30 ds b•ş' 
Komutanlığı binası önünden . 

yacaktır. 
• . ıt'ıı•Y, 

Kulüplerimiz atletlerıo10 1 oı ıarıll 
yen yer ve saatta buluotTJS 
lerim. 
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Süvare 
8,45 6 Kanunuevvel Çarşamba akşamından itibaren 

Süvare 
8,45 

Fredrik March - Janet Gaynor'un 

Hatırasını ebediyen unutamıyacağız, sinema perdesinin bir zafer abidesi ... Baştan başa 

temamen renkli bir şaheser 

• Ta 1 i G iineşi L'S!i 
" 

....... __________________________________________ -----------------------------------------------
Bütün Güzel film meraklılarının beğeneceği, takdir edeceği 

ve hayranlık duyacağı film 

Alsaray Sinemasının 
BlUI Akşam 

Müstesna fılmlere mahsus olarak Sinema Müsameresi Halinde Takdim 
Edeceği Ve Dehakar Artist 

( Bette Davis ' in ) 
Eşine Ender Tesadüf Edilir Bir Sanat Kabiliyetile Yarattığı 

Damğah Kadınlar 
FRANSIZGA SÔZLÜ. Dinmez Bır lstirabın çerçivelediği Acı 

Ve Müessir Ha}at Facıası Olacaktır .... 
Og rama lıAveten : En Son DUnya Hadisatı Haberleri 

Telefoh Alsaray 21~ 

Pek Yakmda 

·----- ızAR 1H ıLn/J,.~I 

R. C. A. Radyoları 
ı d • g e ı 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo 

40 
-----------------------------------------------

Doktor 

i. ·Kemal Safir 
Kızılay civarında İskan dairesi yanında 

Müslüm apartmanı M A V i ·T i L K i _jl 
--------------F--'-l---M~'--N __ o __ E ________ ıı_5_9ı. _______ ır 

... .:. .. 
Hastalarını -her gUrrsabahtan ak,ama kadar kabut eder • 

.C.A. 26 - 26 10909 

....... ______________________________________ __ 

Kadın 
8. 

şapka 

KETİ 

• 
evı 

Arzu edilen model üzerine yeni ve ıamir yapılır 

adres: Yeni postane karşısı No:20 

11149 29 

1 Yeni 

Bayanlar 
Açıldı 

Dikim Evi 
Terzi : Necmiye Mutdoğan · 

!ektrikevi 
~' türlü Elektrik.. ve makine 

tJ tı, Elektrik malzemesi, Radyo 

'.\ ~trik aletleri tamiratı Tungs 
·~ llıpulleri, Ganz fabrikası ma 

~.Adana Acentalığı . 
~ 1 Orozdibak karşısı No: 85 

73 

Sayın abonelerimize 
Ev dedlftlrme mevsimi 

oldulundan tevzlatta yanllf· 
lala mahal kalmaması için 
yeni ta,mdıjmlz evin adra · 
sini ldarahanemlze blldlr· 
menlzl rica ederiz. 

TÜRKSÖZO 

Y E R 1 : Mahkemeler arasından g~çen caddenin 
Üzerinde 33 Numaralı Ev. 

l 
...._....__..,,..,..w-."""""'.rw""'-""""~..,......,,------,,_....,-~.-....-----_,.,._,,...,..._,.,.............._.w-.---.. 

Geyim meraklısı Sayın Bayanlar elbiselerini Avrupadan hususi suret. 
te getirtdiğimiz modellerden seçecekler, keseye en uygun bir ücret mu· 
kabilinde büyük bir dikkatle hazırlanacak olan Son derece zarif elbise 
ve tuvaletlere sahip olacaklardır. 

4 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 11174 
1 



. 

. 

Sabıte : 8 Türk sözü 8 Kanunuevvel 93~ 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

~~~~~--=--~~--.~--- -~~-=-~~~~~.~-

KiLO FfATI 

E 
1 

a k Satılan Mikdar 
n az Ln ço 

K. S. K. S. Kilo 
=---~=--=====~===•~= =~-~ ===== Koza Q 9~5 

CiNSi 

Ma . parlağı • - 4 l - 41 - .- -
-Ma. temizi=--."'---- -38 38 _ --

Klevland --so·----oo-·-
Kle vla nd- ( Y~M:-)-- 1 

YAPAGI 

Beyaz ı ı ı ·~-- ---Siyah 

ÇIGJT 

·-- -1 1 1---
,_Y_e_r_li -=·Yemlik,, ı ı 1-------

,, "Tohumluk,, 4. 25 

HUBUBAT 
Buıtrday Kıbns 1 

·--15-"---::"-:--":..,.---- ·-----ı------"• -------
• Yerli 

1 --.-~Menta_n_e __ 

3.30 Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 15 1 15.50 

UN 
Dört yıldız Salih 
üç .. .. 
Dört yıldız Doğruluk 

üç " .. 
Simit " 

TÜH.KSözU· 

GAZETECİLİK-MATBAACILI~ I• -
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Tiirksözü matbaa
cılıkta son teknikle çahşıyor 

Türksözü 
matbaası 

-

Son get;rttiği zarif 

. 
tip harflerle yenı 

Kitaplar, mecmualar, gauteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart-

vizitler, haritala r , planlar, mak-
buzlar , her boyrfa defterler, 

Renkli afişler 

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

• ıı 
1 

1 ı 
1 

1 

1 

1 ı ' l 
1 

1 

1 

1 

1 

Türksözü 
~ , 

Cilthanesi ""' 
........... 

En modern vasıtalarl• 

mücehhez bulunuyor ~ 

h"l Kitaplarınızı Şark karı Y.3 • dı 
Avrupa karı nefis bir cild ıçııı . 
görmek istiyorsanız Türksöıı.ı 
Cildhanesine gönderin iz . 

~ 
Zarif sağlam 1' 

~ 
Bir cild, bölgede ancak r~r~; " 
sözünün sanatkar mücellid1111 lı 
elinden çıkabilir. • ~ ~~ 

Sim.it .. " = ----------.·· · . .,•,---··---------...... ~. ı 
Dört yıldız Cumhuriyet 

ı ~ ,. . ~ ı ı ı ' ı • ı ı ı • " • ı · -; ı ı ı ı ' ı 1
' • ' vı • • 

f-"""'!!!'!~-------------------...... -----------------------~ı ı tt Liv~rpol Tclgrafıan Kambiyo ve Para f a n ~c 
7 I 12 I 1938 iş Baukasından alınnuşbr • 

• :_::-_______ -,,,_erut--.,.&a_n,....,....'"" ı-..,,.--------..,....---..,--ı,,. Adana askeri satınalma komisyonundan: . 
Hazır l-+ 90 Liret \---

45 Rayi~mark 
Vadeli 1. Frank (Fransız) -2- IIB 

7 44 Vadeli 111 Sterlin { İngiliz ) -5-"'n 
Hind hazır 7 17 _ Dolar (Amerika) !30 1 36 
N " 10 14, ~ Frank (İsviçre) 00 00 e2ork 

~. iŞ BANKASI' nın 

~. 
1 

. 

Cinsi Miktarı M. bedeli 1.Tco>•· 

Kıl yem torbası 

.. 
Belleme 

• 
Kıl kolan 

( ortaboy ) 
(büyük .. ) 
( orta ,,) 

(büyük .. ) 

Adet' Lira Lir• 
1200 840 63 
300 240 ıs 
900 1800 135 ~·· 
300 600 4S ııı 
1200 300 ::t ~ 

' i 3180 t 
1 

\ ' 283 , 5~' tj 

Yukanda··crnsi ve miktarı yazılı mutabiye malzemesi açak eksil~. ~~ 
konulmuştur. Muhammen bedeli ile ilk teminat tuturı karşılerındı ı:-1 ~· 
rilmiştir. Eksiltmesi 25· 12· 939 Pazartesi günü saat onda Adanada • r 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. be' 
Şartnamesi Adana ve Maraş askeri satın alma komisyonlanndı. 

1 

ı 

: 1939 K. Tasarruf ikralT'ive planı 

='.'1ÜKAFJ.T 

gün görülebilh·. istekliler belli gün ve saatte ilk teminatlırile komif 1 

numuza müracaatları. 11236 8~ 
1 

' 

32,000 LiRA 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 lkinciteşrip tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
s 1000 - .5.000 • • • 
8 • 500 • - 4.000 • 

16 • 350 - 4.000 • 
ıoô 

• 
60 • • - 6.000 • 
65 • 50 • - 4.750 • 

250 • 25 • - 6.250 • 
435 32.000 

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

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

. r ·. - - • li~ıe 

ilan iz olduklarma dair vesaikle b•'t e' 

adana askeri sabo alma 
komisyonun dan: 

1 - Adana g:unizonu için 315 

ton ekmeklik .un kapalı zarfla eksilt· 

ihale saatındın en g~ç bir ... •~ 
veline . karJ•r zufların.ı kOIJlil 
vermiş '>lmalan lazımdır. 

28-3-8-13 11216 

Satlık Değirrneıı 
.... Jı 1 

meye konulmuştur. Muhammen be· l{ôY""~,ı 
deli 37800 ve ilk teminatı 2835 li. c~yhanın Çakilldere .. fi.'' l 

radır. Eksiltmesi 15/12/938 Cuma yirmi beygir kuvvetinde ~~İl~ ' 
Dizel marka makina ve rplefil' 

günü saat onda Adana Askeri satın işler bir halde satıbkdır .. ~' ~e.,1~1 

alma komisyonunda yapılacaktır. Çakalderc Kö)ündc sahıbi 

2 - Şartnamesi Ankara lstan· 
bul levazim Amir liklerile Adana 
Kayseri Askeri Sabn alma komis· 
yonlarında ğörülebilir. 

3 - Eksiltmeye girecekler ka. 
nunun 2,3 maddelerindeki evsafı ha. 

oğlu Ahmede müracaatları . 
6 -- 8 - 1 o ı t 23l / 

· - ~ ~ .. d .. rii 
Umumi neşriyat mu u 

Macid Güçlii 
Ad T .. k .. - atbBPı ana ur sozu m 


