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Bitaraflıkların ihlilı tehlikesi ! 

Buhran gittikçe azalıyor 

Hollanda ve Belçikada eski endişe 
kalmadı; ama ihtiyat elden bırakılmadı 

Hitler, Hollanda ve Belçika hükumdarlarına mektup yazmıyacakmış 

Berlin: 1 i(Rad.vo)- Bay 1 litlc-r in 
l-tolanda ve Belçika hukumdarlarana 
lıirer mektup yazacağı hakkındall.i 
"-herler yalanlanmaktadır. 

Paris: J j (Radyo) - G " zeteler, 
.\iınanyanın sulh taorruzunun suya 
duştUğtınU ve fakat Muttefiklerin 
"-rp taarr·uzuna ha;ı;ır olduklarmı yaz 
a.ı•ktadırlar. 

Gene gazeteler, llolanda ve Bel· 
tilc.a bitarafla&ınan iblil edileceği en

' di,eler inin gUnden gUne azalmakta ol 
dutunu kaydetmektedirler. 

Bruluel: 17 (Radyo) - Belçika 
• başvekili Bay Şpak be.yanatta bulu· 

~•rak l lolanda ve Belçika bitaraf· 
1klarının ihlali tehlike'.'linin azalmış 
olduğunu övlemis ve fakat huk!tme-r - . 11\ endişeden tamamile azade elma· 
th#lnı gizlcmcmiııtff-. 
. Ayni zamanda halk da buhranın 
~lale edilmiş oldıığunu ve fallat bu 
'~i memleketin hı:r ttırlu tı:hlikeden 

lloUarıdalılnrrn Alman ta<ı r"':" knr.şrsındn ,.,, lıüriik !ılcihı (su) dır . 
sılfılıı dt1 lmıltwmışlnrdır. Sudmı .q 1alı ama, miiessir sılôlt .. 

uzak knlmış bir vaziyette olmadıgını takdir etmektedir. 

ı ·e im 

Almanyadan Romanya
Ya şiddetli bir nota ! . 

~.., .............................................. < 
i Askerliğin art- i 
i ması bedelin i 
• kaldırılması ! 

~u notaya göre,Romanya Almanyaya 
ihracat güçlüğü . çıkarıyo rmuş 

. 
• . • . 
!Bu hususta verilen ha-
! herler tekzip ediliyor 

. 
' . • . • . 
• 

,_. Berlin : 17 ( Radyo ) - Resmi 
~~afilin söyledi~ine göre , Alman 

1 • '"•ciye nezareti ticaret dairesi re· 
~mnn hukOmctinin Homanyaya 

. 
• . 1 Ankara: t7 (a.a.)- Son ! 

hitaben ~iddetli bir notac;ını hamil ! Po•la gazete•I dUnkU nUa- ı. 
bulunmaktadır . Bukr«"şe ~iden licn-
rct dniresi ı-eisi bu notayı Romen ! hasında muvazzaf aaker- ! 
hukılmcline te,·di etmek U7~re imiş . ! ilk mUddellnln iki ••neye ! 
Bu notaya göre. guva Romanya Al· t lblAOını ve nakdi bedel u•u ! 
manvava olan ihracntta zorluklar ! IUnUn Ilga ~edllecellnl yaz- ! 

UZAKŞARK'T A · göst;ri)·ormuş. ! mlftır. Bu haberler kUllyen ! 
İlave edildiğine göre • Almanya , ! aaıletzdır. ! 

~ Roman~·a<lan bir çok yiyecek mad· 1 1 
ii ca dele şiddet ı e ; _J_e_le_r_i _<l_e_i_"t_ .. _m_e_kt_e_d_ir_. -------- - ·_- _· _·-_·_-·-·-·-· - · - · - ·-·-·-·-· 

devam ediyor , 
Japonya, Ç inin iaşe yo l
larını kesmek istiyor 

\>t Şanghay: 17 (Radyo)- :Kuvanki 
~ı ~uvansi bölgesinde Japon kıtaatı, 

llın . 
ıac:e vollarını kesmek ve bu 

(' T ~ 

~·, ttle Cang·Knv-Sek hukuınetine (' d - , 
arbe ntnınğa ugraşmaktndır. 

l~lt Perşembe gUnÜ Japonlar hiç si
lı4k Patlatmadan l lakay şehrini ve 
IOQ ay limanını almışlardır. Buradaki 
lôlaıOOQ kadar tahmin edilen Çin kı-

t. İçeriye çekilmektedir. 

Sovget- Fin meselesi 
MÜZAKERELERiN INKiTAINDAN SONRA, iKi TARAF 
MATBUATI BiRBiRi ALEYHiNE NEŞRiYATA BAŞLADI 

FiN KABlNESINDE ÇALIŞMA 

Lomlra: 1 i \Royter) - Gelen ha· 
bcrlel'e göre, So,·yet - Finlnndiya 
görllşmelerinin ke!>İlme~i Uıerinc 1 lcl· 
sinki'yc avdet eden Fin delegasy onu, 

kabine ile görU~melere ba~lamı~tır. 

Delega yonun verdi~i raporu Finlan· 
diya kabinesi tetkik e:tmektcdir. Dun 

- Gerisi üçüncü sahifede-

Avarn Kamarasında 

Giz 1 i müzakere 
meselesi etrafında 
Bay atli ve Bay Sinklerin 

beyanatı 

INOILTERE DÜNYA iÇiN NE 
BiBi BiR NiZAM D0Ş0N0YOR 

Londra : 17 (Radyo) - Avam ka 
mal'aoçında Bay Atl i Hollanda n Bel 
çikanın ~ulh teşebbUsUnUn Alman~·a 

tarafından reddı:dildiğinden mlll:cea-.ir 
olduğunu bu iki memleketin harbe gir 
memesinin temenni edildiğini, harp he 
deflerinin daha iyi tesbiti için domin 
y onlarla yapılan görU~melerdcn ne ıi 
bi neticeler almdığının bilinmesi lazım 
olduğunu bunu hukumettcn sordugunu 
İngi li z huk~metinin harp bittiği za
man dunyada ne gibi bir ni?.am k.1r
mak isted iğini sö.ylemi~tir. 

Bay Atliden sonra Bay Sinklcr l 
beyanatta bulunarak artık ,·aziyetin 
sarih oldağunu l lollanda ve Belçika.''• 
Almanyanın cevap vermedigini, bina
enaleyh harbe 1 Jitlerin devam ettiği

ni me.,uli.yclin ona r aci olacağını an· 
latmı~tır. 

Londra : 1 7 ( Royter ) - Şuyuu 

milli menfaatleri ihlal edecek me .. e· 
lelı:r hakkında Kamara mUzakera • 
tının gizli olup olmamac;ı meselesi 
Uıerinde durulmaktadır. 

Başvekil Bay Çemberlaynin fikri 
Kamara mUzakerelerinin gizli yapıl
mac;ının doğru olmayacağıdır. Çunku 
bu mUzakerelerin ~Uyu bulmaması 

imkanını elde etmı:k çok gUçtUr . 

Londra : 17 ( Royter ) - lngil
ter e harbiye nazırı bugUn Fran<;aya 
gidecek ve bir kaç gUn kalacaktır . 

• 
Paris : 17 ( llavu ) - llura,·a 

gelen bir mUşahidin söylediğine göre 
Admiral Şeri ve Doyçland ~c.mileri 

A lman limanl:ı.rında demirli bulunmak• 
tadır . 

• 
Londra : 17 ( Royter ) - Çem

berla \·n bugUn ilk defa Başvekalet 

dairı:.;ine gelmiştir. Başvekil otomo· 
bile binerken halk tarafından alkış· 

lanmıştır . 

• 
Şangboy : 17 ( Radyo ) - Çin 

kıtaları Şaupenk şehrini bugun istir
dat et mi~lerdir. 

• 
Londra : l i ( Ro_yter ) - İngil

tere ile İspanya arasıııda lngiltereden 
İspanyaya bir istikraz verilmesi me· 
selesi Uzerinde mUzakereler başlamı~
tır . 

• 
Tokyo : l 7 ( Do mey ) -- Japon 

gazetelerinin ek.;ı:risi Ru -Japon mu .. 
:zakerelc:rile nıı:şgul olmakta ve Ja· 
ponyanın Rusya ile nnlaşmalc istedi· 
ğini ytı?.makta.dırlar • 
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RADYO. 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE. RADYO DIFOZIYON 
POST .Al.ARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cumartesi - 181 11 I 939 

13.30 Program ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

13.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

lJ.50 Türk Müzi~i 

Çalanlar : Vecihe, Reşat Rüşen 
Kam, Cevdet Kozan. 

1 - Okuyan : Muzaffer llkar 
1 - Ft'rahfeza Peşrevi ?. -

Kazım Uz - Ferahfeza Şarkı : (Dün 
gece tabı seher) 3 - Sedat Ôztop
rak - Feıahfeza Şarkı : (Nale ettık-

f çe) 4 - Lemi - Ferahfeza Şıukı : 
(Dinlendi başım) 5 - Tanburi Cemil 
- Ferahfeza Saz Semaisi. 

2 - Okuyan : Melek Tokgöz 
1 - Ye~ari Asım - Sıızinak 

Şarkı : ( Ayrı <1üştüm sevdi~imden) 
2 - Rahmi Bey - Suzinak Şarkı : 
(Bır sıhri larap) 3 - Sadettin Kay· 
nak - Gülizar Şarkı : ( Bağrıma taş 
basaydım ) 4 - Sadettin Kaynak -
Muhayyt:r Şarkı : ( Batan gün kana 
benziyor.) 

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

1 - L. Blankeı burg : Marş 2 -
J. J. Paderevvsky ; ~lünüetto 3- J. 
Massenet : Phedre operasının Uver· 
tür'ü 4 - H. Fevrier : Monna vanna 
operasından Fantezi 5 - A. B. Ke· 
telbe) : Bir İran Çarşısında. 

15.15 15.30 Müzik (Dans Müziği 
-Pi.) 

18 00 Program 
18.05Memlekel Saat Ayarı, AJANS 

\C Meıeotolojı Haber.eri 

18 '.:!5 Müzik ( Radyo Caz Oıkest· 
rası) 

19.00 Türk müziği : Eski lstan· 
bul Şarkılarından Nümuneler ve Saz 
Eserlerı. 

Ankara Radyoşu Küme Okuyu· 
:>uları ve 18 Saz Bir arada. 

20.00 Konu~ma 
20 15 Türk Müzikı : Yeni Şarkı

far. 

Okuyan : Radtfe Erten Sadi 
Hoşses. 

Çalanlar : Hakkı Derman, Şerıf 
içli, Hasan Gür, Hamdi Tok ay, 

21.00 Müzik (Küçük Orktstra -
şer : Necip Aşkın) 

1 - Alois Pacherneii: Viyana 
Suiti : a ) Küçük Geçit Resmi, b ) 
Operada Bale Müziği, c) Grabewde 
Gezinti, d ) Prater'de Atlı - Karın-
ca. 

2 - Ernst Sorgc : Köy Evinde 
Işıklar ( Vals ) 

3 - Mozart : Re ,\1ajör diverti
mento' dan Menüet 

4 - Levine : Hümoresk 
5 - Mannfred : Bir Karnaval 

Hülyası (Entermezzo) 
6 - Mendels onn : Sözsüz Ro

mans 7 - Aletler : Çobanın Sabah 
Şarkısı 8 - Drigo : Esmeralda Bale· 
tinden Akır Vals, No. 3 

9 - Saint - Saens : Kahra
manlar Marşı 

22.00 Memleket saat Ayarı, Ajans 
Haberleri, zıraat, Haber lerı. 

22.15 Konuşma (Ecnebi Dillerde) 

C. H. P: Kongreleri 
Vilayetimizin bütün 

Bugün faaliyete 
kazalarında 
geçilecek 

Aldığımız malumata göre, Cum 
huriyet Halk Partisi Adana Merkez 
kaza kongresi Teşrin saninin 25 ni 
deya pılacaktrr. 

Orta mekteplerde 

Numara sistemi 
değişmiyecek 

Bazı g:..zeteler, Orta Öğretim 
mi.ıesseselerinde bu gün tatbik edil 
mekte olan numara sısteminin de· 
ğiştirilmesine ve ( 1 O) esasının (5) e 
kalbine karar verildiği hakkında 

haberler neşrctmektedir. 
Ankaradan verilen malumata 

göre, bu haber katiyen asılsızdır. 
Ve orta tedrisat müesseselerinde 1 O 
numara esası devam edecektir. 

lçel mebuslarının mınta
kadaki tetkikleri 

lçel mebuslarından General Ce· 
mal Mersinli, Ferit Celal Güven, 
Turhan Cemal Beriktr, Ahmet 
Ovacık ve Muhtar Berker Mersinde 
toplanmışlar ve halkla tem~slarda 
bulıınmuşlardır. Mebuslar vilayetin 
kaza ve köylerinde de tetkikler 
yapmaktadırlar. 

Kömür havzasındaki 
modern amele evleri 

Ankara : 17 (Hususi) - Zon· 
guldak kömür havzasında amelele
re ait modern binaların inşaatı ik· 
mal edilmıştir. Titaj müessesesinin 
yaptığı bu binalardan üç bölük da 
ha inşa ettirilecektir. 

Bir Romen ticaret 
heyeti Mısıra geldi 

Kahire : t 7 (Radyo) - Bir Ru 
men dicart't heyeti Mısıra gelmiştir 
bu heyet Mısır Rumen ticari mü na· 
sebatını inkişaf ettirmek için temas 
lara girişilecektir. 

22.45 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.1.5 - 23.30 Yarmki program 

ve Kap ınış. 

1 

Kazalarda da Kongrelere bugün 
başlanacaktır. Kaza Kongrderine 
Parti, Vılayet idare heyeti azaların 
dan Müşahitler göndermişler. 

Abidin Paşa cadd~sindeki 
apartımanların 

inşasına başlandı 

Şehrimiz Vakıflar idaresi, Kıı 
Lisesı karşısında in,asına başladıtı 
aparbmandan başka Abidin Paşa 
caddesindeki apartımanların inşa· 
sına da dün başlam ştır. 

Bu apartımanların yakın bir 
günde tamamlanması için azami 
gayret gösterilecektir. 

Adliyenin senelik 
faaliyet blancosu 

Sene başının yaklaşması dola· 
yısile yurttaki bütün Adlıye teşki· 

litı bir senelik faaliyetine iit blan 
colar hazırlamaktadır, 

Bu blincolar önümüzdeki ay 
içinde Adliye Veka etine gönderi 
ı~cektir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açık , 
hava hafif rüzgarlı idi . En çok sı· 
cak gölgede 23 dereceyi bulmuştu. 

Mülteci alman gemilerin
deki lngiliz ticaret eşyası j 

Loodra : 17 (Radyo) Ticaret 
odası, bitaraf limanlara ıltica eden 
140 Alman gemisindt:ki lngiliz ti 
caret eşyasının geri alınması hak· 
~ında konuşmalara baş 1andığını, 

Alman gemilerinin lıu mallar kıy· 
metinin yüzde otuzu kadar navlon 
istediğini, lngiliz tüccarlarının ise 
ancak yüzde iki navl\Jn verme· 
ğe razı olduklarını bildirmektedir. 

Kudüs arapları lngiliz 
ordusun<la çalışacak 

Kudüs: 17 (Raıiyo)-Kudüsteki 
18 den 40 yaşına kadar olan Arap 
lar lrıgiliz .,ordl'sıında şoförlük ve 
diğer nakliye hizmetlerinde çalışa· 

bileceklerdir. 

Menba suları 

Sucular bardakla su 
satmaktan va:ıgeçti 

Şehrimiz Belediyesi bardağı kırk 
paraya satılmakta olan menba su· 
farının bundan böyle bardatı 20 
paraya satılmasma karar vermiş "e 
bu kararı su satanlara tebliğ etınif• 
tir . 

Bardakla su satanlar bu icar•' 
üzerine bardakla su satışından biç 
bir kir temin edemiyccdderini iddİ' 
etmeltte ve su satmamaktadırlar. 

Bir çok kahvelerde de menbt 
suyu satışı lcaldırılmıştır • 

Sucular, menba suyunun bar 
dağı 20 puaya satıldığı takdirde 
bir damacanada ancak 1O-15 ku• 
ruş gibi cüz'i bir kir temin ede 
bileceklerini ve binaenaleyh böyle 
bir kir için, oldukça zahmetli oı.-, 
su satışına devam edemiyecekleriot 
söylemektedirler . 

Yakalauan hayvan 
hırsızları 

incirlikte Pal otlu Ali adınd• 
birisinin koyunlarını çalan Fazlı ve 
Ali adında iki kişi zabıtaca yak•· 
lanmış, haklarında kanuni muamele 
yapılmıştır. 

Osmaniye beledi
ye Keisi seçildi 

Osmaniye : 17 - Doktor Ab· 
met Akkamn Belediye ReiılijindeO 
i:.tifasından ıonra günün mevıu~ 
olan Onnaniye Belediye riyaseti 
nihayet halledilmiştir. 

Bugün saat 14 de Kaymak•ll' 
Ihsan Otlunun riyasetinde içtiıll' 
eden Belediye azaları ittifakla fJlf 
Abduı razzak Güvenci Belediye ftr 
yasctine seçmişlerdir. r 

Genç arkadaşımıza muvaffakıye 
ler dıleriz • 

Uoğum 

Haber aaldıtımıza göre, Ceyb~" 
iııl" Kaymakamı Bay Bekir Supb 

bir çoct•ju dünyaya gelmiştir:. ~· 
Yavruya uzun ömürler, iyı lfll ~ 

baller diler, ana ve babasını teb'1 

ederiz. 

. 
Veygand'ıu t~tkikler• · 

,,ı 
Berut: 17 (Radyo) - Gene 

Veygand dün Balibek ve R•Y'f 
ziyaret etmiş, teftişlerde bulunııı" 
tur. 
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C E p H E D E 1 Lagmillas Petrol: mer - İhraç serbestisi 
\ı keziı.de büyük yangın 
V: AZ İ Y ET kararnamesi 

Bir şehir 
Hava fena, tayyare ile 
hareket yapılamıyor 

Paris: 17 (Havas) - Cephenin 
~cYeli umumiyesinde vaziyet dur· 
~Undur .1 Havalar çok fenadır. Bu se· 
epıe_tayyaıe faa liyeti yapılamamak 

tadır . Harekat yalnız keşif kotl;ırına 
~Ünhasırdır . Bunlar ·saı brük cenu· 
Unda b lhassa faaliyet göstermek· 

lcdirlor. 
Fransız gözcüleri istihkam işinde 

Çalışan bir Alman grubunun yerini 
lcsbit ederek topçuya haber verm iş 
ler \e bunun üzerine açılan lop ate
Şite bo grup da~ıtılmıştır. 

Litvanyanın üç kısmında 
örfi idare var 

Londra: 17 (Radyo) - Alınan 
lllalumata göre, Litvanya reisicum 
huru, Litvanyanın Vilno toprakla
tının üç kısmın.da örfi idare ilan et 
ltıiştir. 

1899 doğumlu Fransızlar 
ay sonu terhis ediliyor 

Paris: 17 (Radyo) - Fransız 
ltıilli müdafaa müsteşarı, ·son gün· 
lerde toplanan 1899 doğumlu bir 
kısım Funsızların bu ay nihayetin 
de ter his edilectğini bild : ı miştir. 

İsviçre üstünde 
Alman tayyareleri 

londra! 17 (Roytet)- Bal üz~ 
tinde dün akşam üzeri hüviyeti 
meçhul bir tayyare uçmuştur. Ce 
nubu garbi mıutakasında da diğer 

bir tayyare U<,muşlur. Bunun bir 
Alman tayyan si olduğu anlaşılmış· 
tır. 

Bay Eden'in cephe 
teftişi intibaları 

Londra: 17 {Rad)o)- Domin 
Yonlar ınazırı Bay Edtn, cepheyi 
son ziyareti esnasında İngiliz asker 
ferinin sıhhi ve istirahat vaziyeıle 
rioin gayet iyi olduğunu görmüştür 
liay Eden ctphe zİ) ar eti intibalarını 
radyada anlatacaktır. 

Kanada'nın harp masrafı 
600,000,000 dolar 

Oktava: 17 (Radyo)- Oktava 
lvining gazetesinin yazdığına göre 
Kanada'nın haıp masrafları 600mil 
Yon doları bulacaktır. 

hara boldu 
Londra : 17 { Radyo )- Kara 

ka'dan gelen haberlere göre , Lag
millas petrol merkezinde büyük bir 
yangın çıkmıştır . Şehir temamile . 
harap olmuştur. Dört milyon liralık 
hasar vardır. Şimdiye kadar 40 ölü 
teı.bit edilmiştir. 

"Korsika-Tunus,, 

İtalyan talebesinin bu şe
kildeki avaLesine halk 

iştirak etmedi 

Londra: ı7 (Rad)OJ- Evvelki 
gün Venedik sarayı balkonunda 
Duçe nutuk söyleıken talebeden 
bir kısmı Korsika 1 Tunus avazele 
rini yükseltmiştir. Fakat talebenin 
bu tezahüratına halk iştirak etme
miştir. 

almanlann Portekiz 
adalarında ki faaliyeti 

Londra: 17 (Radyo) - Alınan 
haberlae görf", bazı Alman gemi· 
leri cenup denizindeki Portekiı ada 
larında faaliyette bulu..,maktadırlar. 
Portekiz hükumeti ise bö}'le bi' 
şeyden malumatı olmadığını bildir 
mektedir. 

l.ıgıliz milli istikrazlar 
kanunu kabul edildi 

-- ---- -
Londra: 17 (Radyo) - Avam 

kamarası ' milli istikrazlar kanun 
projesini kabul etmiş ve bu kanun 
Kı alın tasdıkine ar zedilmiştir. 

Vilnoya gelen Sovyet kıta 
atı merasimle karşılandı 

Kavunus : 17 (Radyo ) - 10 
Teşrinievvel tarihli anlaşma muci 
bince dün Vilnoya giden Sovyet 
kıtaatı Vılı o Banliyosunda iki ta· 
raf yüksek memurları tarafından 

merasimle karşılanmıştır. 

Baltık memleketlerindeki 
Almanların, Almanyaya 

dörı mesi 

Londra : 17 { Radyo )- Baltık 
memleketlerindeki Almanların mem 
it kt tlerine iadesi devam etmekte· 
dir. Dün Rigadan 4200 den fazla 
Alman hareket etmiştir. 

Yüksek ta~tikten geçdi 

Ankara : 17 (Telefonla) - 4-
9-939 Tarihli kararname ile ihracı 
yasak edılipde bilahare verilen bir 
kararla tayin edilrn memleketlerin 
ihracı serbest o'an maddelerden be 
zelye, nohut, merc imek, burçak, ke 
pek, kestane, ketentohumu, konser
ve, balmumu, yumurta, zeytundane 
si, soyafasulyasme dair kararname 
yüksek tasdika ikti• an etmiştir. 

almanyanın Macaristanda 
asla gözü yokmuş 

Londra : 17 ( Royter ) - Buda 
peşte radyosu dün yaptığı ntşı iyat 
arasında Almanyanın Macaristanda 
asla gözü olm:tdığım ve buna itimad 
edildiğini bildirmiştir. 

Bir Alman mali heyeti 
Belgrada geldi 

Bdgrat : 17 ( Radyo ) - Bir 
Alman mali he} eti, harpten evvel
ki Hersek- Bosna istikrazları hak 
kında görüşmek üzere Belgrada 
gelmiştir . 

Mısır ve Irak başvekille
rinin konuşması 

Kahire: 17 (RarJyo)- Mısır l,aş 
vekili Irak başvekilini kabul etmiş· 
t ir. iki l · aşvekil, memleketlerini ala 
kadar eden hususat hakkında gö 
rüşmüşlerdir. 

Sovyet - Fin 
meselesi 

- Bırinci sahifeden artan-

Finlıımlisıı parlamentosu hariciy e' 
en cUmeniode de hu mevzu etrnfındn 

uzun görU şmeln· olmu~tur . 

1\\o.,kova: 17 (Rad_y o)- Sovy et 
matbuatı. Finlancliy ndn Sov yct ıılt yh 

t.ıırı bııyuk bir propağandanın ha~la· 

mış olduğunu y a zmakta ve bir çok 
misnllı:r vermektedir. 

Bu propağnndal:ırııı açık bir ~ l .. 
k~ldc yapıhlığ ı ve: Finlandi.ra] mal· 
buat.unu da buna i ~t irak ettiği görUI· 

melücdir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni cami civarında 

T oros eczahanes1dir 

Sahife : 3 

TÜRK.SÖZÜ 

Abone şartlan 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

1 - Dış memlek etler için Abone 
bedeli değişmeı. ya lım posla masrafı 

zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra~ 
caat edilmelidir. 

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

ilin 
Askere davet 
1 İkinci Teşrin 939 ayı içe· 

risinde yalınız piyade sınıfından se\'k 
edılt'cekler a:;ağıda sırasi le göste· 
rilmiştir. 

A) 334 doğumlu piyadeler da. 
hil o~mak üzere diger doğumlulardan 
şimdiye kadar hiç askerlik yapma 
mış olan piy Jdeler kaınilen. 

B) Yalınız 332 doğumlulardan 
namlaı ına davttiy"° çıkarılacak olan 
sakatlar. 

C) Bu doğum'ular kafi gelmez 
ise 335 doğumlulardan namlarına 

davetiye çıkarılacak piyadeler, 

D) Jandarm~ , Gümıük, Orman 
Koruma ve diğer iki senelik sınıf· 
lardan celp yapılmayaca ktır 

E) Bu celpde bedel alınmaya . 
caktır. 

F) Gerek birinci teşrin 939 ve 
gerekse dah;ı evvelki celplerde be. 
ddi nakdi vermiş olupda henüz 
sevk edilmemi~ eratta altı ay talıim 
için celp ve sevk edileceklerdir. 

2 - Şübede toplanma günü 
24/2. Teşrin 1939 Cuma günüdür. 

3 - Bu erlrrin şimdiden hazır· 
larımaları ilan olunur. 11l95 

Seyhan İdman f urdundan 
Geçen haf ta ekseriyet olmadı 

ğından yıllık kongremiz 19- 11 -
939 Pazar günü Yurd binasında 

saat 10 da yapılacağından azaları 
mızın teşrifleri rica olunur . C. 

Kayıp aranıyor 
Aslan Rumeli , };latine vilayeti 

muhacirlerınden olup 15 sene ev
vel, fstanbuh çıkarılan Konya vi· 
!ayeti havalisine iskan edildiği an· 
!aşılan soruş~urma neticesi bu!una
mıyan ( Yaşar oğlu Bahtiyardan 
doğma 22 yaşında oğJum Sait'ın ) 
tanıyan ve bilen, aşağıdaki adrese 
me!ktupla haber veril mrsini rıca 

eder yalvarırım . 11196 

İcacJiye mahallesinde 30 
No: lu evde polis memu 
ı u Nihat , komşusu 7 5 
yaşında Sait annesi 

BAHTiYAR 
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ALMANYA DAHA NE büyük bir devletin sarfetm~ğe mcc 
bur kalacağı petrol miktarını gö!
teren bir tahmini. 

KADAR DA Y ANABiliR? Ordu . . ••• 5.500 000 
Donanma .•• 2.000.000 

ton 

• 

Londra - Hususi : Hit1er nev· 
mittir. Yoksa bir Avrupa ablukası 

tehdidi ile bizi korkutmıık fıkri zih 
ninden bile geçmezdi . Asrımız 1ari· 
hinde bilfiil Avrupaya hakim olmuş 

tek adam, yani Napolyon dahi bunu 
denemiş, fakat muvaffak olamamıştı. 

Amma Hitlerin fikrinde ciddi 
olduğu anlaşılıyor . O bize karşı ab
lukayı idare edecek adamı bile tayin 
etmiştir. Bu zat Nazi felsefesi diye 
anılan hurafelerin yüksek rahibi Ro
senberg'ın Tılmizi Verner Daitzdir. 

Alman planı, bitaraflaı ı bılhasrn 

Sovyetler Birliği, Roman}a , Yugos· 
lavya , Bulgaristan ve lskandinav 
mernlekellı:rini fngiltere ile ticaretten 
men ile Almanya ile ticarC"le icbar 
etmektir. ( Maınafıh tabiidir ki bita· 
raflar herşeyden evvel paranın yü
zünü görmek istiyı>ceklerdir. ) 

Bundan başka Almanlar bize 
karşı açılan bu ekonomik harbin lam 
dört şene süıeceg•ni söyliyorlar. On
lar unutuyorlar ki biz onlara karşı 

bu harbi bir kere daha y<ıp!ık ve 
1916 ya kadar başlamadık . Ondan 
sonra Almanlar ancak iki sene daha 
dayanabildıler. 

Şimdi Almanya bu harbi ycıpa· 

bilmek için n;)sıl bir vaziyettedir ? 
Evvela kendimizi bir lrnt;ıdan kur
taralım . 

Almaola~ın iddiasına göre Po
lonyanın zaptı onların kömür istihsa
lini dörtle bir nisbelinde, çelik istih
salini 2,000,000 ton ve tutya istih· 
ırnlini 100,000 lan artırmıştır . 

Hak~kat neden ibarettir ? Geçen 
harbin başında f:> imanlar kendi hu
dutları dahilinde Polonyadan şimdi 

zaptellıkleıi ayni kısımlara maliktir
ler. Bunlara harp esnasında istila ve 
işgal ettik leı i Belçika ve Şimali Fran
sanın malzeme ve kaynaklaı ını ilave 
ediniz. 

Sonra gene huna haıp çıktığında 
Almanyanın emrinde buhman şu aşa
ğıdaki memleketlerin kaynaklarını ka
tınız: Yugoslavya, Cenubi f ınl.ındiya, 
Romanya , Bulgaristan , Zengin Uk
ranya dahil olduğu halde Sovyet 
Rusyanın bazı kısımlarını Türkiye , 
Suriye, Filistin, Arabistan , Irak . Bu 
vasi arazi bugün ya bizim tarafımız

dan ve yahut bitaraftır . Şimdi bu 
kaynakların onların emrinde olmadı
ğını hatırda tutarak, Kayser:n İmpa
ratorluk Almany.ısı ile Hitlerin üçün
cü H.ayhı arasındaki faı klaıı görii
nii z • 

1914 de Almanya 

Allun Harpten evvel Almanya 
dünyada üçüncü büyük alacaklı d<·v 
leli i. 

Yalınız İngiltere ve Fransa bu hu 
susta on.dan evvel geliyordu. Memle 
ket dahilindeki alturı ihtiyatlaı ıııdan 

maad<l onun ecnebi m-!mletetlerden 
mallubalı 25 milyar alıun mark tulu 
yordu. Harp çıklığınd:t Almanya 1.71 
milyar marklık kıymetli m:ıdene rn l· ~ 
likti ve bunun 1,37 milyarı altundu. 
Buna ilaveten 2 milyar altun m.nk le 
davülde bulunuyordu. 

Altunun ne lüzumu var diyecek· 
siniz ? Altun bitaraflardan mal almı-

: ya yarayan bif vasıtadır bu sebepten 
mütehassıslar •'Altun harp için en mü 
him ham madde olacaktır,. diyorlar. 

Buğday Harpten evvel A'manya 
da 5,048,285 dönüm aı azi buğday zi 

Yazan 

Emrys Jones 

raatine tahsis edilmişti ve hasılat 4,-
655,956 tondu fakat harb n ilk iki se 
nesi zarfında Alman yiyecek ihliyacla • 
rı silolarda birikmiş veya idhal edi
len buğdaylarla tatmin e<lilrnistir bu 
surette ekm~k ve sütte vesika siste
mi 19lt: ya kadar başlamamıştı. 

Yulaf. Almanya 11,278,665 donüm 
ekiyor ve 9,773,9n5 ton mahsul alıyor 
du. 

Çavdar : Almanlar 16,245,807 dö
düm çavdar ekiyordu mahsul ise 12 
222.3j4 tondu. 

Şimdi gıda maddelJerinden harple 
hayatı ehemmiyeti haiz olan madde
lere geçelim . ycıni silahlar için luıum 
lu çeşit çeşit madenler lop, tank, be>m 
ha, tayyare imal eden fabrikaları iş 

]etmek için ~ömür ve_ saireye. 
Ş11 cetvel harpten evvelki sene 

zarfında Almanyanın ne istihsal etli 
ğini gösteriyor. 

Kömür ... 190,109,440 ton 
Ham demir.88,607,903 " 
Ham tutya .... 641,549 " 
Ham kurşun .. 110,153 •ı 

Ham bakır .... 947,757 " 
Petrol Makineleşmiş harp nihayet 

petrol demektir. 1913 de Almanya 
100,000 ton petrol istihsal ediyordu. 
Makalenin aşağıdaki bir takım rakam 
lar bıınun ehemmiyetini gösterir. 

İnsan kuvveti Harpten evvel 1912 
de neşredilen Alman ordusu manue
linin son tabı Alman ordusuna gire
bilectk muallem veya acemi efradın 

sayısını zabıt ve memurlar hariç 9,-
898,000 olarak gösteriyordu. 

Donanma Harbin ilk devıelerinde 
Alman donanma,;ı şu halde idi. 

Drednot.... 2 l 
Drednot zirhlı.. 19 
Zırhlı kruvazör.. 5 
Hımayeli ... 30 
Muhrip... 150 
Torpidobot (eski)47 
Denizaltı... 20 

Ticaret fılosu harbin başında Al 
manyanın ticaret fılosu 4850 gemi. 
den mürtkkebdi ve tonaj yekunu 
5,000,000 a baliğ o'uyordu. 

Almanyayı harictPn gelen gıdaya da 
ha az tabi bir hale getirdiği doğ'ru 
dur. Fakat vakıalara bakınız. 

En son rakamlar Almanyada 

5,095,922 dönüm buğday ekil 
diğini ve bundan 4,466,684 ton mah 
sul alındığını göstermektedir. 

Bunu 1914 rakamları ile karşı 
laştırınız mahsulün azaldığını göre· 
ct>ksiniz. 

Binaf"naleyh Alman askeri mü 
tchassıslannın yazılarına kıtlık eko
ııomisi gibi tabirlerin girdiğine hay 
ret etmeyiniz ve onların : 
Ekmet vesika ile verildiği bir za 
manda harbe başla'Danın doğru o· 
lup. olmadı2'ını sormalarına şaşma· 

yınız. 

Yulaf. Almanya 6.748.617 dö
nüm yulaf ekiyor ve 5.918.546 ton 
mahsul elde ediyordu. Bu rakamlar 
gt>çen harpteki rakamlardan milyon
larca ton daha azdır. 

Çavdar . Almanlar çavdara 
10.656.050 dönüm erazi tahsis etti
ler. Mahsul 6.916 694 tondu. Bu 
mahsul 1914 mahsulünün hemen he 
men yarısıdır. 

Şimdi gıda maddelerinden tek-
rar esas maddelere geçelim. 

İşte en son istihsal istatistikleri: 

Kömür . , .. 184 512 800 ton 
Ham D~mir .... 9 791.800 it 

Ham Tutya . • . 165.600 " 
Ham Kurşun ... 78.900 it 

Ham Bakır. . . 1. 263. 400 • 

PETROL. 
Almanyanın petrol istihsa1atı 

440 000 tona çıkmıştır. Fakat bu 
nun ehemmiyeti nedir? Geçen harp 
le donanm~lar ve sivil halkın sarfet
tiği petrol haric, Müttefikler ayda 
500.000 ton pdrol sarfadiyorlardı. 
Şuna da dikkat ediniz ki harp kuv 
vetleri bu günkü ka~ar yüksek de
recede makint"leşmemişti. 

Yeni şerait altında nekadar pet 
role ihtiyac vardır? 

Bu ancak tahminle bu'unabilir. 
İşte bir Almanın bir senelik harpte 

Hava . , ... 1.700.000 • 
Endüstri ... 3.450.000 • 
O halde petrol kıtlığının .ı\lman 

erkanı harbiyesi için bir kabus oldu· 
ğuna ş;ışmayınız. 

İNSAN KUVVE rl. Alman or· 
dusunuo kuvvetine <lair hiç bir reı· 
mi rakam neşredilmemiştir. Fakat 
hazari ordu mevcudunun 1.000.000 
olduğu söyleniyordu. Mamafih Al· 
manya 1914 deki kadar efradı si· 
lah altına çağırabilir. 

Fakat esaslı fark şuJur : 1914 
de her Alman yetişmiş bir askerdi; 
1939 da ise öyle değildir. Mecburi 
askerlik hizmeti 1935 e ka"ar Al· 
manyada yeniden başlamamıştı. Bu· 
nun için bugün 30 yaşını aşmış her 
Alman sistematik aslceri talim gör· 
memiştir. 

DONANMA. 

Cep zırhlısı . • • . , , . • • 3 
Büyük Zırhlı • • • • . • • . 5 
Kruvazör , , ••••• , • , 10 
Muhrip ve torpidobot , . 31 

(11 inşa edilmekle 
Denizaltı ... , • , , , • , 48 

(14 inşa edilm~kte) 

TIC ~RET FiLOSU. 

Almanya şimdi mecmu tonojı 

4.243.:i35 tutan 2 328 gemiye ma· 
liktir. 

işte Alman harp ekonomi bi· 
lançosunuu bir bufasası. Hiç bir ra • 
kl\m her hangi bir da"a isbat için 
seçilmiş değildir. Bünün bunlar biz 
harbe girmeden evvel neşredilen 

menba)ardan alınmıştır. Binaeneleyh 
propaganda değildirler. 

Şu halde Hitlerin Britanyayı ik • 
tisadi ablukası ne dereceye kadar 
muvaffak olabilecektir. 

Beden l erbiyesi Seyhan 
Bölgesi Müdüriyetinden: 

Adana Stadyomuna serbest du 
huliye almak Spor sahaları nizam
namesine gör~ hakları olanların Böl
gemize 16 kuruşluk pul ve bir de 
fotoğraf ile müracaatları ilin ofu· 
nur. 11197 

1939 da Almanya 

Altın bu günkü Alman nazi dev 1 
Jeti alacaklı de~il b<>rçludur. 

Binaenaltyh bita•af devletler eş 
yalarını veresiye satmadan evvd hay 
li düşüneceklerdir hatta Almanyanın 
ablukayı bozduğunu ve eşyayı mem 
lekete getirebildiğini farzctsek bile. 

Yeni 
Bayanlar· 

Açıldı 

Dikim Evi 
Almanyanın hakiki altun mevcu 

dunu tam olarak bilmiyoruz fakat 
bunun pek az olduğuna emin ola bi 
liriz en nikbin tahminler bunun 
1914 senesi mevcudunun 10 da bi 
ri olduğunu gösteriyor. 

Binaenaleyh bu harp için yapıla 
cak masrarın geçen harptekinden 
az olmıyacagını farıedersek Alman 

Cyanın hariçte sarfetınek üzere ancak 
altı ay yete~ek altunu vardır. 

Buğday Nazi ziı aat siyasetinin 

Terzi : Necmiye Mutdoğan 
YER 1: Mahkemeler arasından g~çen caddenin 

Üzerinde 33 Numaralı Ev. 
-- -

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 
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Asri. • • 

sın em a 
Robert 

Taylor 
Dünya 

Bu akşain 
Li.onel 

Barrymore 
gençliğine bir 

• • 
...................... !llllm. 

Daima şah eserler göstermekle 

şöhre t alan : 
.. ........... 1 .......... . 

Maureen 

O'Sullivon 

1 

Deli gençlik 
la ve • Türk, Fransız, 1 ngiliz anlaşması oüfün tafsilatile 

• bugün gündüz iki otuz matinede : 
~ ,Jon defa olarak 

• Süveyş fedayileri - Pat~ataşon nışancı 

1 
:i'ÜRK.SÖZÜ 

~AZ ETE CİLİK-M ATBAA CILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü m~tbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

lürksözü 
lllatbaası 

~ 
~l\ getirttiği zarif 
~ ... ' 

l t i p harflerle 
~,~l~r • 

~ti! • nıecmualar , gazeteler, 
llıı~t er' Çekler , biletler, kart-
·~ı~t' haritalar , planlar, mak-

' her boy<ia defterler, 

~~tıkli afişler 
~tt ~ 
~ıl~ \ı.ır)ü resimli ve renkli 
r • t 8Üra1 ve nefasetle tab 

1 
1 

1 

1 

Türksözü 
Cilthanesi 

Eri modern vasıtalarla 

'~ mücehhez bulunuyor 

1 
ı : 

i 
1 
: 

1 

• 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde . 
görmek istiyorsanız Türksözü 
Cildhanesine gönderiniz . 

1 
Zarif sağlam 

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

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

"---~--------------------~-------· 
Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

f ~l~~tn avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastaları· 
0 kulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 

~ 29- 30 11087 . ......._ 

ilin 
Çukurova Harası Müdürlüğünden: 

Aşağıdaki şerait dairesinde Tohumluk için ihtiyacımız bulunan -yet· 
miş bin kilo yulafın beher kilosu üç kuruş elli santim bedeli muhamme· 

ne ile on beş gün müddetle açık eksitmeye çıkarılmıştır. 

. 

1 - Teminatı muvakkatas1 (245) hradır . 

2 - ihale günü 30, 1 l /939 gününe rastlayan Perşenbe günü saat on 
dörtte hara merkezindeki komisyon mahsusa tarafından icra olunacaktır. 

3 - Talip olanlar müteahhit şeraitine haiz bulunduklarına dair Ti 

caret Odasından alacakları vesaik ile birlikte ihale saatından bir saat 

evveline kadar teminatlariyle birlikte hara merkezindeki Komisyon mah. 
susa müracaat etmeleri ilan olunur. 

18 - 22 - 25 29 11195 

ALSARAY ve TAN 
SiNEMALARI 

BlYI Ak~am 

Halkımızın sabırsızlıkla bekledikleri 

_ I Senenin Şahese-:.!J --.. ........ _____ _.......__
4 

GÜLNAZ SULTAN 
Şark Filmi _ı-

TÜRK ÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 
Büyük Şark Filmini Birden Göstereceklerdir. 

-- Akşam için Lütfen Biletlerinizi erken almız 111a 
..,.....,...... .... 
ALSARAYDA T A N O A 

BugUn 2.30 da Bugün 2.30 da 

l 1 - Yaşasın Aşk 1- Ölüm dönemeci 
2-Cennet korsanları 2 - Cesur polisler 

11551 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA --------------KiLO FlATI 
En az En çok CiNSi Satılan Mikdar 

Kilo t=~===-=-====-==l=='.K. S. K. S. 
~Koza 7,50 8 -----=---
r-- ·---·- ---Ma. parlafı • 32 35 
-M..,..a-. -t"-em---'izi=---=-.---'--33 33~50--

Klevland -4Ö -44 __ _ 

-Klevland-( Y:M:-)-- 1 

YAPACI 

Çl~IT 
_____ , -ıl--1---

-y_,erli_._·Y~em_l_ik. ı ı----ı-------• •Tohuml"'""'uk-.-- 1 

HUBUBAT 
Bu~ay Kıbrıs 1 

a----=~;_..:u:.....,...~,....----~----ı-----'"•.....--------
• Yerli • ---
• Men tane 

Arpa 
Fuulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 11 

Dört yıld1% Silih 
üç • • " 
Dört yıldız Dotruluk 
üç • • 
Simit ,. 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç .. " 
Simit " 

Liverpol Telgrafları 
17 / 11 I 1938 

UN 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından ahnınıfbr • 

.__ ________ P_en~e_Son.;__t~- •-----------.----11 

Hazır 1 7 00 •--=ıı=-·"-' ~--=------1 •-----------
6
-56 Rayişmark ----

,_V_a_d_e_li_I. _____ ---- Frank (Fransız) -2- 96 
._v_a_d_e_li _11_1 ____ ·

1
_6 __ 5_!_ Sterlin (TriğiliZ) -5- 'fır 

_H_in_d_h_az_ır _ _ _ __ 
1 
__ 6_1~ _Dola!:_( Amerika) !301 36 

Nevyork 9 60 Frank (İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 Ağustos, l· Eyliil, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 • 1000 • 5.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
65 • 50 • 4.750 • 

250 • 25 • 6.250 • 

435 32.000 

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

·----------------

\ Seyhan Orman Çevirge müdürlüğünd 

Cinsi 
Hacmi 

MJ 03 
86 000 

Muhammen vahit fiatı 

Lira Kuruş 

Tutarı 

Lira f(.111 

421 Dikili Çam 4 90 

1- Seyhan vilayetinin Kadirli kazası dahilindeki Kirazlı Seki or 
nından dikili olan yukarıda miktarı yazılı 86 M3 Çam 20-ı ı - t9

1 
gününden itibaren 16 gün sonra 6-12-939 Çarşamba günü saat 
te Seyhan Çevirge Müdürlüğünde satışı yapılacaktır • 

2- Beher metre mikabının muhammen fiatı 4 lira 90 kuruştur. 
3- Muvakkat teminat 31 lira 61 kuruştur . 
4- Şartname ve mukavele projeleri Orman Umum Müdürlüğürı 

Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünden ve Kadirli bölge Şefliti 
ılınır • 

6- Satıı umumidir. 11191 12-18-28-2 

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

' Kadın 
B. 

şapka 
KETİ 

• 
evı 

Arzuedilen model üzerine 'I: ı ·• : r ı 'l r 

Adres: Yeni postane karşısı N · 
11149 ,, 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastv larını k• 
başlamıştır. 

R. C. A. Radyoları 
l d • g e ı 

• 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Ref11° , 

27 
---------------------------------------------

------------------------------------------~ 
1 Yazıhane nakli 

Avukat Macit Güçlü ve Abdullah Türkucu yazıhanelerini .AbidiflıJI 
rt• 

caddesinde Namık Kemal mektebi karşısında doktor Melik ap• 

nın alt katına nakletmişlerdir. C. 

.. d~ıi' 
Umumi neşriyat rn° .. 

Macid GüçlıJ ~ 
Ad T - k .. ~ -atb' ana ur sozu , .. 


