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. Son iki gün içinde lngilizlerin bir mayin 
ıı· toplamal.oimısi ile ayrıea üç vapuru battr 
~aınuk Fiatlarında! 

:~: 1'tikrar temin l 
ıi" ~dilmelidir 
e~ 

,sıısJ -·-

YED AD 

' ·ı 

* "' * 
1 

1 ene oldugunu 'İJ ice hatır· 
a) oruın. Pamuk pİ) nsnsı Lıı se· 
1 ndnn dnhn muhim bir kriz 

ıSI ...._ oru I'n in olarak tabii ernit 

Cierisi ikinci sahıfede -

Mareşal Voroşilo
fun f zmire hediyesi 

Sol(aklarCla fidan 

Brltany• ••hillerlniıl• bir 

C eddelerdİt •leç fldenlerı
nın etrafındaki demir m•ti· 

tazaterden lllr kıamınan •lrtnp 
tiUllUldUIU, yoldan gellp geçen
ler• takıtdrl1 gllrlltmektedll! • 

Lonra : 21 ( Radyo ) - Bir Al

man tayyaresi şimal denizinCle bir 

lngfüı torpito ınuhribıni bombardıma
na teşebbüs etmişse de bir netice 
alamamıştır. 

Londra,_ 21 (Royter)- ismi henüı 
gizli tutulan bir logiliı gemisi bat
mıştır. 33 kişiden mürekkep mürct· 
tebaltan 17 kişi kurtulmuştur. Gemi· 

- Gerisi üçüne üsahifede-

Bu hal bir defa JOICuler.ı 
rehetaız ediyor , lklncl•I çok 
çirkin Dlr manzara 9ıa~er · 
mekl• baraller- fldanların de 
muhafaz••• gUçJe•lyor , ma•I· 
esef bunları bir takım yera
maz çocuklar yapıyorlar •• Fa-

Bolıemya ve Motavyada 
Gestaponun faaliyeti 

ka ; bunların bU•IJiUtUn tahri
bine m•rdan verllmaden, hem 
tamiri ve hem de muhafaza 
lcalleder. 

Kumlu ekmekler .• 
D Un bir lokantada yemek 

yerken bir kar.imiz , ek· 
meklerln kumlu oldulunu , ve 
bu ekmwklerı çıkaran fırınla· Çek zabitleri ve Çek milis 

efradından tevkifat devam ediyor. 
rm da adlarını a6yledl. Ve da· 
dl ki : . 

- Ekme~ı yerken , dlelerl-
m~ are•anda kumlarm ezll
dlQlnl gllrdUm • Lokantacıya 

Londra : 21 (Royter) - Bohem 
ya ve Moravyada Gestapo'oun tethiş 
ve :azyiki artmaktadır. Cumarleii ak 

~amı gastapo teşkilatı mensubları ta· 
lebe muhitlerinde tetkikatta bulunmuş 
lar, araşdırmalar yapmışlardır . 

Çek milisi efradından ve Çek za 
bitlerinden mühim miktarda tevkifat 
-.: a rdır. 

Şehrin sok akla rında askeri kam· 

Londradaki heyetimiz 

General 
Parise 

Orbay 
gitti 

Londra: 2 1 (Royter)-Bir müddet 
tenberi Londra'dabulunan Türk askeri 
heyeti reisi genera l Orbay, Bayan 
Orbay bugün Paris'e hareket etmiş
lerdir. General Orbaya heyet aza ı 
da refakat etmek tedır . 

General Orbaya parlak bir teşyi 
merasimi yapılmıştır. istasyond a har· 
biye nezaretinden generaller, amiral-
ler ve yüksek hava kumandanlarile 
hariciye erkanı haz ı r bulunmuşlardır. 

yonlar dolaşmaktadır. Ayni zamanda 
sokaklardaki Çek bekçileri yerine Al 
mhn bekçileri ikame edilmişt:r. 

Keza hudud bekçıleride değişt iri! 
miş ve yerlerine Alman konulmuştur 
hus ıısi müsaadeyi hamil olmaya n hiç 
bir kimse Ç ek • Slovak hudud laı\n· 
dan gelıp geçmemektedir. 

Şe!.irler geceleri pek ıssızd ır gü
neş batar bat:naz herkes evlerine ç e
k ilmekted ir . 

FIKRA 

ba•ka fır1ndan ekmek gebr· 
meslnl söyledim • ikincisi de 
daha az kumlu olmakla bera· 
bar , içindeki kum yinede hl•
sedlllyordL •. 

Halk1n belll ba•h gıda
sım te,kll eden ekanejln kumlu 
bir ••kllde lmll eden ve bu 
hususta dikkat göstermlyen-
lere şlddatle hareket edllecejll 
elbette aşlk&rdır • 

Kış kapıya dayandı 

Adana "da ağaçlar rfalıa yapraklarım dükmedıf.,r. on bahar la. ıll.halzar; 
hatta yaz bır arada ;, O§Ll ordu. fal.at. ıl.ı gütıd rıl> rı lıcıv<ı kı tık sert ) uzu
rıii gösıemıeğc başladı . llamret derecesi 11, gök yiizil bulanı/., §İmalden üşü
tücü rO::garla r e ı) or. 

Çul. rırova 'mn şımalindek · l.oca Torosların lacitrrd. matı rPnkleri beyaza 
kestı . Artık anlıyoruz kı l.ı§ f,apı) a dayandı. Paltoları gı; dık, sobaları yal.
tık .. 

ln:mn bö) le günlerde, A,Yu tos gwılcrinin ıriinesını ara mi yor de ıl ... 
/Jercl et ver sın J,i, şu güzel, miirüvt etli, vdalı Çul.urota: 11ıadcı kr§ııı da

ımi ::eburıu olmaz ... Buda orıu11 bıze balışettığı bir nmıet değ l mi : ·· 

. . ... 
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Pamuk fiatlarında 
istikrar temin 

edilmelidir 

~2 Teşrinisani 939 __.;. 
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Türksözü 

-Bırinci sahifeden artan- Yer.li mallar ve 
tasarruf haftası 

Meçhul bir çocuk l Vergi cüzdanları 
de mUsait gitmemiş, mahsul Umİl; e
dildiğinde., dnha az ve kalitesi duşuk 
olmu~tu. Bir iş için karşı geçf"ye gi · 
di.) ordum. Köpr UnUn Uzerinde bir ka
laöalığın toplanmış olduğunu gör -

'cesedi bulundu ----- . ·o v a,ıtalı ve vasıtasız vergiler ıc1 

dum: 
• -:30 yaşlarında Ustu başı peri

şan bir öylu köprunun genişçe bir 
yerine arabasını durdurmuş, herbiriıü 
yUz kilodan daha agır koza hararla
nnı tek başına bir tuy hafifliğile kal
dırt.Yor , Seyhana dökuyordu. YuzUne 
dikkat ettim. Kaşları , çatılmış. çene· 
leri kilitlenmişti . Tc.r ile toz.ın 9ir
leşmesinden haMl olan ince bir çamur 
çenesinin altından bağrına doğru sU· 

;ı;U}Uyordu. Yuzunun tunçlaşmış ııevim· 
li rengi yanaklarında , gözlerinin hiza• 
•ıında birer bıçak yara!lı gibi açılmış 
iki oluktan gözukuy ordu. Bu oluklar
dan dUnyanın en nadide elmasların· 
dan daha parlak göz yaşları yuvar• 
laruyor, tozlara kar.ı ıyord.-ı . 

Kutlama programı 
hazırlandı 

Önümüzdeki ayın 12 sinden 
'tibaren Haıv.ekilimizin nutku ile 
onuncu tasarruf ve yerli mallar haf 
tasında bütün, şehrimizdeki ilk ve 
orta tahsil müesseselerinde hafta 
nın ne tekilde kutlanacağı Maarif 
Vekilliği tarafından bir programla 
teıbit edilmiş, okullara bildirilmi,. 
tir. Proırama göre, okullara güzel 
vecizeler ualacak, kumbaralar hep 
birlikte bankalara • götürülecelc, 
piyesler temail edilecek, ötretmen
Jer talebeye öfütler verecek, talebe 
velilerine bir müsamere verecek, 
kooperatif olmayan okullarda koo· 
peratif teıkilitı kurulacak ve lale· 
beler şehrin ana yollarında resmı 
ge~t yapacaklardır. 

Öğrendiğimize göre , köprü köy 
mevkiinCle Seyhan nehrinde dokuz 
on yaşlarında hüviyeti meçhul bir 

çocuk cesedi bulunmuştur • Zabıta 
İ§e vaziyet etmiş ve derhal tahki
ICata koyulmuştur . 

İnhisarlara memur 
alınacak 

Dün aldıtımız malumata göre, 
inhisarlar ida~si, teekilitmm muh
telif kı11mlaranda çahştırmak üzere 
memur alacakhr. Bu memurlar mu 
ubaka imtihana ile kabul oluna· 
caldardar. 

Ea aşatı orta okul mezunu o
lanlardan bu daireye firmek iıte 
yenJer Bursa, Kocaeli, : BaJıkesir ve: 
Samsun inhisarlar baş müdürlük. 
lerine bu ayın sanuoa kadar müra
caat etmelidirler. 

Etrafına toplananlar bir mabet de 
bulunuyorlarmış gibi onu huşO. içeri· 
sinde seyrediyorlardı . Delikanlı i:-ini 
bitirdi, arabasına bindi. Elindeki mc· 
se ile cefakar ökUzlerine okşar gibi 
dokundu . Yumuşak, şefkatli bir ses
l e : 

larm bazan yUzde ü0-70 gibi nor· \ tcşcbbus için zararlı değil, bilakis fay 
mal, hatta meşru edilemiye· dalı olur. Y eterki ayni liatalara tekrar 

cck derecede yUksek olmasıdır . Me- ~:lu;ıulmesin. 
ağır, sela bu seoe Ziraat banka.1;ının -mu- Bahsettiğim kooperatifin sermaye 

dahalesi olmastı. idi . Klevland pa · sinin buyuk bir kısmıda hazırdır : 
muğu 28 kuruşa zorla alı cı bulmakta Ziraat Bankası pamuk piyasasıoa 

Bu iJii vakıanın mukayesesi açıkça idi. BugUn ise 42 kuruşa satılıyor . - oı ırf çiftçinin himayesi için mudahele 
gösteriyor k'.i çiftçimizi himaye etmek Aradaki .. fork yuzde 53 gihi çok mU- ettigine ve esac;en ticari mahiyette 
için genis serma,·cli bir Kooperatif him bir farktır , Bu farkın : butun ,. .. muamelerer yapmak bankanın gaye· 
teşkil ederek pi.)'ll ayı daima mu-va· sermayesi bir knç saodalya ile bir d ~ sin en tamamen uzuk olduğuna göre 
zeneli bir halde tutmak luzumu artık masa ve bir de telefondan ibaret memleketimizden mubayaa edilen pa· 
mUnnka"ll vötUrmcz bir hakikat ha- olan bir sınıfın kesesine girmesine 

-r • muklnrın alım fiyatı ile bankanın ısa 

"Vergi cüzdanı. adile maliye veki 
Jeti tarafından bir cüzdan çılearıldt 
ğını yazmıştık. Dün bunlardan bit 
danesi elimize geçti. Cüidao gayet 
muntazam bir ıeldlde tabCdilauit 
ve halkımızın işini kolayla~dırac•~ 
vaziyettedir ancak bu cüzdanlar ısı• 
liye merkez veznesinde satılmakt' 
oldutundan te<iarikinde müşkilat ~~ 
dır. Bununla beraber bu usul yel' 

oldutundact halkda işin ebemmiyetlıl' 
muttali olmamaktadır bundan dol•~ 
deftcrdarhğan bu işin biru prop•· 
tandaıını yaptıkmafrta fayda gô'11' 
yoruz. 

Ve batta cüzdanlar tabsildarl•ff 

verilmeli, tabıildarlarda mükellefle'. 
bu kolaylıtı izah etmelidirlf'!r ~fi 
taktirde cüzdanlar maliye anbarı.11 · 
nı beyhudeycre dolduracali ve bil~ 
da bu faydalı teşebbüsten istifade 

edemiyecektir. 

Kız liselerinde askerli~ 
dersi artırıldı 

Öğrendiğimize göre Kız Liselt 
rinde haftada bir saat olan askef' 
lik d~rsi yeni alınan bir kararla ~J 
tada iki saate çıkarılmıştır. 

Nişanlanmalar 
lini almıştır . mani olmnk, çiftçimi7.İ haklı bulun· f . tacağı iynt arasın daki fark tabii bu ı 

Adana çiftçisinin bu"ıık bir ek· duğu refaha kavuşturmak ancak ge· ld 'h . d 1 Mebusumuz Damar Arıkofr ~ 
J yo n ı tıynr e i en zarud masraflar J Jı1 

-;eriyeli 21)0-GOO <lönUm zi niş sermayeli bir kooperatif teşkili ktıkt Ad k nun og" (u Denı'ş Arıkog" lu 1• le e5". çı ·aı\ ~onra ana pamu mu tah 
r.ı.at yapan kuçuk ar.'.lzi sahipleridir . ile olabilir. Kooperatif piynsanın te• ·ııı~ .siller i kooperati fin ilk sermayesini teş umum müdürlerden Bay Fehl1ll 
l tih~alları <1a tabii bu nisbettedir . mevvUçlcrini gUnU gUoUne takibeder. • kil eder. Bu farklar kendilerinden pa k ızı Ankarada nı'şanla m 1 rdıf· 
IIa.ııat zamanı rnnllarını derhal pa· llakik'i fiyatlar ile arızi bazı sebep- n iŞ a muk .;atın alınan çiftçilerim~zin hisn· G h h · · · ol 
zara ge~irerck o gUnkU fiat Uzerinden ler doln~·ı<;i)e takarrUr eden fiyatları • enç emşe rtmıze ve nıŞ3 

hına kooperatife devredilir. Bankanın d 1 
satıp borçlarını ödemc~c kendilerine birbirinden nyırır . sına saa et er dileriz. mUsait şerritle kooperatife ikraz ede ıcJı 
lUzumlu bulunan eşya ve malzemeyi Ve mah ulu en değerli zamanıncfo b Dig" er taraftan yine haber a 

ceıi ir miktar parada bunun Uzerine ~ 
alma.,;a mecburdurlar . 1 lemcıı hiç bi- sntar . ·ı- ı· ı· 'lk b k ~ımıza go"re Danı'ş Arıkog~ lu fş ı3 ı ave t"< ı ır .. e ı a ışta muazzam bir x 
risinin ihti.,Yat serma.) eleri olmadı~ın · Bir uuııtuılar bu mak:;adı temin kası A dana şubesı· kambı'yo ., .. sl iş gibi görUnen bu tasavvurun kısa ""' 
dan piya~anrn mUsait bir zamanını etmek dUşUncesileşehrimiz<lc bir koopera bir zamanda hakikat halini ahcaı"ı ~ö nedat şef lig" ine tayin olunmuştur· 
beklemeleri imkanı yoktur. tif kurulmuş ve birkaç sene sonrada hiç "' - J rUlecektir. A k d d 0 

Bundan daha muhim bir mesele bir iş göremeden tasfiye edilmişti. Bu r a aşımıza yeni işin e 
var. Pamuk' çiftçinin • elinden çıkıp çok kı_v mctli tcşebbusıJ akamete uğra Köy kalkınmasını ve çiftçilerin re mu vaffakiyetler temenni ederiz. 
onu işleyecek fabrikacının eline va- tan yegane sebebin idaresinin becerik faha kavuşturulmasını en esa-;lı bir • 

k ı b. k t" t lı' "e '-u gibi i::ılcri çcvirme X-c mukte milli mesele olarak mutalea eden de· M llıi • /1 
rınc.ı.yn al ar ır aç . mu .... vnssı ın • u • 5 )!. r bu ul l . . . b t k cmleketimizin yetişti rd i hı b 
elinden geçmektedir . Bıı mutavassıt- dir ellcı·e tevdi edilmemesinden iba · oer 1 Y t erımızın U Un çu urova ıı; 
lar P"k tabii olarak arada ke11dile- ret bulunduğunu tees'IUfle kaydederiz nın derdi olon bu mesele Uzerinde e· le ı imizden Adil Gülekli de fsVP 
rioe bir kar temin etmek teôirler . mamafih işin . hu şekilde bir mtı.zisi bu hemıni_yctle duracaklarına kanii:z. bulda Bay Muammer Asım Köıfl~r 
İşin en calibi dikkat tarafı bu kar- lunma.sı bu solda. yapılaca.k yeni bir VEDAD oOçLO cüoğlu'nun kızı ve Erenköy Kıı ti 

--------------~-~------------------------- s~ede~y~~rclme~Bay~S ~ r ., miha ile nişanianmıştır. G enç 11iş' 
Bu g ü n k ü Kanada 1ııara saadetler dileriz 

Dün gazetemizin sütunlarında, 
Kanada'nın Fransa cephesine mü· 

kim mikdarda ashr 6evketmek 

üzere bulunduğunu okumuşsunuz· 

d ur. 

Kanada nasıl bir yerdir? 

Okuyucularımıza kısaca malu 

mat verelim : 

BONON MEVZUU 

.. 
bir orman memleket idir, Yeşil ça

yırl arla kapalı ziraate uygun olan 

bu topraklarda ayni zamanda zen 

gin madenler de vardır . 

Kanada lngilterenin himayesin· 

de olmakla beraber bir yerli mec

lis ve bir yerli hükumet tarafında n 

idare edilir. 

Bu memleketin halkı çok mii
reffeh ve zengindir . Kanada bütün 
d ünyaya et, hayvan derileri, buğ. 

day, kereste, demir, nikel ve altın 
ihraç eder. 

Kanada'nın nüfusu on milyon
dur. Mesabai sathiyesi de 9,5 mil. 

yon kilo metre murabbaıdır. Hü· 
kiimet merkezi Ottava'dır. 

Nl- TA 

Bıçakla kavga !. 

lbrahim oğlu Davud ile f.rı~ 
romlu Kahraman oğlu Mehmet 1: 
ner adında iki kiş i kavgaya tııtd~ 
muşlar, netice de Mehmet , Da"tJ 
bıçakla yaralamıştır . ,. 

Suçlu yakalanmış , hakkıodıt ~ 
nuni muamele yapılmıştır • 

ŞEHiRDE HAV p; 

1 
.. ~-Şehrimizde dün gök yüıll. tı' 

palı , hava hafif r üzgarlı geçııııŞ 

Şimal Amerika kıtasının şima

lini kaplayan Kanada bölgesi pek 
gen i ş , r s ahaya maliktir. Burası 

:..------------ ----------·--·------------------- en çok sıcak 15 derece idi . 
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,---------------·------·------------------------, .:J'ÜRH.SÖZÜ 1 IOlÜllfi1\f ©l lfD~lb>~ırD~ırü 1 
Abone şartları L ~ 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

Parti grubunda Bir Alman korsan gemisi 1 Denizlerdeki mü
faaliyete geçti --- ı cadele gittikçe 

1 -Dış memleketler için Abone 

bedeli de~işmez yalnız posta masrafı 
tarnmedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra

caat edilmelidir. 

~iTiK l!_A!llSL_ER 

İtalya Üçüncü 
Enternasyonat ___ _.... ____ _ 

D
a spanyada dahili harp niha 

yet bulduğundanbeı i mer
kezi Moskovacla bulunan üçün. 

CÜ enternasyonalin cihan politikası 
Üzerinde tesir yapan faaliyeti hisse· 
dilmiyordu. Yalnız Çinde komünist 
enternasyonalin hareketi devam edi 
Yordu. Çinin şimali garbisinde Şan 

Başvekilimiz ve Hariciye 
Vekilimiz izahat verdi 

Ankara : 21 ( Telefonla )-Cüm 
huriyet Halk Partisi Büyük Millet 
Meclisi grubu bugün Hasan Sa · 
kanın Başkanlığında toplandı. 

Birinci Büyük Millet Meclisi aza· 

sına yardım , Atatürkün Anıh ve 
kanun teklifleri meselesi müzakere 
f!<lildi. Başve~ilimiz Refık Saydam 
ve Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa· 
racoğlu bu toplantıda izahat ver

mişlerdir . 
Verilen izahatlar Umumi Heyetçe 

ittifakla tasvip edilmiştir . 

Hor - Belişa döndü 

Londra : 21 (Royter) - Bir kaç 
günden beri Fran ,ada buluumakta olan 
ingili:z harbiye nazırı Hor · Belişa tay 
yare ile! Parisden Londra~ a dönmüş
tür. 

Nazır · gazetecilere beyanatında 
iki müttefık ordu arasında gördüğü 
büyük itimadı ve yapdığı görüşmele 
rin bu itimadı teyit ettiğini söylemiş 

8İ ve Şensi ve Kansu eyaletlerinde 
•eksen milyon halka hakim olan 
komünist ord(lları Japonlara karşı 
harbettikleri kadar general Çan Kay tir· 

Şeke dahi karşı durmakta bugüne 
kadar ısrar etmişlerdir. Japonya 

Vilnodaki beyaz 
Ruslar ve Yahu.diler 

hu faaliyeti üçüncü enternasyonalin 
teşvik ve yardımına atfettikinde Sov 
>'etler ile kati anlaşmaktan imtina 
etmiştir. 

Fakat Sovyetler Birliği Alman 
Ya ile anlaşıp Lehistanın garp 
ııısfını aldıktan ve cenubi Baltık 
lllernleketlerinde askeri cihetten · 
Yerleştikten sonra !Üçüncü en 
ternasyonalin Avrupanın her tarafın 
da faeliyeti tekrar başlamıştır. Üçün
cü enternasyonal Almanya ile de 
sıkı bir surette alakadar olmakta· 
dır. Sovyet Başvekili ve Hariciye 
Nazırı Molotof son nutuklarında in· 
~ltcre ile Fransayı harp kundakçı 
lığı yapmakla ittiham ederken Al 
'lllanyayı istisna etmişti. 

Halbuki komünist enternasyonal 
Molotofun ikinci nutku söylediği ay 
ni günde ntşrettiği bir beyannamede 
Alman amelesini de harbi durdur· 
lll~k için harekete gelmeğe davet 
ttrniştir. 

1
. Şimdilik üçüncü enternasyona· 
•n faaliyeninden en ziyade endişe 
tden ltalyadır. Romadan gelen son 
haberler bu endişelere makes olmak 
tadır. 

Doğu yurdda zelzele 

Ankara : 21 ( Telefonla ) -
{~nan malumata göre bugün saat 
0-11 arası Erzurum , · Erzincan 

Ve gİreson havalisinde zelzele his· 
llcdilmiştir. Zarar yoktur . 

Londra : 21 (Radyo) - Gelen 
haberlere göre, Vilnodaki bey az Rus 
larla yahudilerin So .,yeti er birliğine 
nakli işil~ uğraşacak olan komisyon 
azası Vilnoya gelmiştir. Buradan yüz 
bin kadar Litvanyalıda Litvanyaya 
gönderilecektir. 

Finlandiya şehirlerinde 
hayat normata döndü 

Helsinki : 21 (Radyo) - Finlan 
diya şehirlerinde tabii hayat avdet 
tL:~ :• tedir Helsinkide tekrar faali· 
yet başlamıştır üniversitede dün ders 

ı .. rc ~aşlanını;hr mamafi Finlandiya 
tü'<lh1eti ihtiyat tetbirlerini mu hafa 

za etmektedir. Posta ve telgraflara 
konan tet?irler biraz tahfif edile~ek 

tir. 

Polonya har binde Alman
ya zehirli gaz kollanmış 

Londra : 21 (Radyo) - lngiliz 
makamatının neşrettiği bir tebliğe 

göre, Polonya harbi esnasında Al· 
manların muhtelif zehirli gazlar kul 
(andığı sabit olmuştur. 

Vilnoda boğuc:u gazlar, Varşova 
muhasarasında da mühim miktarda 
İperit gazi kullanıldığı anlcışılmıştır. 
Bu esnada çalışan kızıl haç hasta 
bakımcilarıda bunu temin etmekte 
dirler. 

Londra: 21 (Ro;ter)- Alınan l b •• •• 
malUmata göre, garbi Afrika sahil uyuyor 
!erinde cuma gününden itibaren 
Viutruk adındaki Alman korsan 

gemisi faaliyete geçmiştir. Esasen 
korsanlık için imal edilen bu gemi
nin sürati de fazladır. 

Sir Con Klark'tn T ürkıye 
hakkındaki intibaları 

Londra : 21 ( Radyo ) - lngil 
terenin eski Ankara elçisi Sir Con 

Klark, Tevfık Rüştü Arasın dün 
gece Londra radyosundaki beya· 
natı münasebetile vaki beyanatında 
ilerileyen Türkiyeden stayişle bah
setmiş ve Türk - lngiliz kuvvetli 

· dostluğunu tebarüz ettirmiştir. 

Çembeılaynin beyanatı 

Londra : 21 ( Royter ) - Baş 
vekil Bay Çemberlayn bugün be· 
yanatta bulunarak, Almanl~rm bey 
rıelmilel kanunlara aykııı olarak 
gösterdiği mayin dökme hareketini 
anlatmıştır . 

Sovyet matbuatının Fin
landiya ya hücumları 

Londra : 21 ( Royter ) Alınan 
malumata göre , Sovyet matbuatı 
finlandiya aleyhinde çok şiddetli 

bir lisanla neşriyata başlamıştır. 

Bir Frans1z Heyeti 
Londraya Gidiyor 

Londra : 21 ( Royter ) - Ham 
Madde, çelik vesaire mübayaası için 
Bir Fransız heyeti Paristen Londra· 
ya hareket etmiştir. 

Alman · Belçika iktisadi 
müzakeresine başlanıyor 

Berlin : 21 ( D. N. 8. ) - Al· 
man - Belçika iktisadi müzakere· 

!erine önümüzdeki hafta İçinde baş· 
!anacaktır . 

Marsilya - Lübnan hava 
hattı yakında açılacak 

Paris : 21 ( Radyo ) -- Marsil· 
ya - Lübnan hava hattı yakında 

açılacaktır . Bu husustaki hazırlık· 
fara başlanmıştır. 

Piyasada hararetli satışlar 

Ankara : 21 ( Telefonla ) - Ti
caret mahafilinden alınan malumata 
göre piyasamızda hararetli alım 

satım başlamıştır. Bugün Fransay'l 
iki milyon kilo kuru üzüm satışı 
yapılmıştır . 

- Birinci sahifeden artan -

nin kaptanı da başb bir gemi tara· 
fından kurlarılmıştır. Bu gemi o ka· 
dar çabuk batmıştır ki, tahlisiye san 
dallarını indirmeğe vakıt kalmamış· 

tır. Balıkçı gemileri tarafından kur
tarılan mürettebat şimal sahillerine 
çıkarılmıştır. 

Londra : 21 ( Royter ) - Bir 
Alman tayyaresi bugün cenubuşaıki 

fngiliz sahil'erinc yaklaştığı sırada 
düşürülmüştür. 

Dün müteaddit Alman tayyare· 
leıi İngiliz limanlarında uçrşlar yap· 
mak istemişlerse de geri dönmüşler· 
dir. 

Londra : 21 ( Radyo) - Evvelki 
glin batırılan Simon Bolivor vapurun· 
da ölenlerin adedi yüzon olduğu an
laşılmıştır. 

Paris : 21 ( Radyo ) - Biri ma• 
yin toplama l(emisi olarah. dündcn
bcri dört lngiliz gemisi batmıştır. 

lzmirin fahri 
hemşehrisi 

- Birinci sahifeden artan -

sine sure i hususiyede imal cdılen bir o 
tobos hediye etmiştir aynca mareşal 
İzmir belediyesine hitaben Sovyet bli 
yük elçisi Tıentiycn elile bir mektup 
göndermiştir. Bu mektubu lzmir Sav 
yet konsolosu Bchcet Uz'a takdim 
dm iştir. 

Mareşal Voroşilof bu mektubunda 
İzmirc ve lzmirlilere karşı güzel hü<; 
nü ve temf nnilerini izhar etmektedir. 

Behcet Uz büyük elçiden şehir 

namma teşekkürlerinin mareşale ibla 
ğ'ını ric.a etmiştir. 

Sovyet delegesi şerefine şehir ga 
zinosunda parlak bir ziyafet verilmiş 
tir, 

Gümrük ve lnhisar1ar Ve
kili yurdiçinde seyahatte 

Malatya : 21 - Gümrük ve 
inhisarlar Vekili Raif Karadeniz 

Cenup Vi1ayetlerimizde bir tetkik 
seyahatine çıkmıştır . Dün Malat

yaya gelen Vekilimiz merasimle 
karşılanm;ştır . Vil~yet konağında 
bir toplantı yapılmış ve memleket , 

işleri hakkında konuşmalar olmuş 
tur . Vekil bundan sonra Askeri 
ala}ı, Belediyeyi ve Partiyi ziyaret 
etmiş, müteakiben şehri gezmiştir. 

f Bu gece nöbetçi eczane 

l Y < ğ .!am i civarında 
I ali Nasibi eczahanesldir 
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Cepheden Röportajlar 

Alman topraklarına giren 
il Fransız subayı anlat.yor 
Yerlere serpilmiş paraların sırrı! .. 

T eğmen D .... anlatıyor : 

Otomatik küçük mayınlarını ne 

kadar maharetle gizlemiş oldukla· 
rını tasavvur edemezsiniz : Girdiği · 

miz her Alman köyü bir fuvar atrak 
siyonu gibi hazırlanmış tuzaklarla 
doldurulmuştu şurasına dikkat edin 
ki ilk hamlede girilen zemin kaıl~ r 

eberiya tuzaksızdı bu kurnazca Lir 
hareketti çünkü içeri girenlere em 
niyet geliyor evde serbestçe dolaşı 

yorlar ve mayını patlatıyorlardı. 

- Umumiyetle pek değildi hat 
ta bazıları aııcak demirden daha ha 
fif olan cam yuvarlaklarla doldurul 
muştu. 

Heyhat 1 Bunlar da mayına do 
kunan öldürmeye veya yaralamıya 
kafiydi çok şükür Almanlar hilele
rini seri halinde tekrarhmak hatası 
na düşmüşlerdi -neseli Hitler port
resi oyunu biliyorsunuzdur her hal 
de ? Dıvara asılı duran portre Fran 
sız askerlerini kızdırıyordu; ve asker 
levhayı kaldırmaya kalkışınca infi
lak vukua geliyordu. Bu tuzağı keş 
feden her halde psikolog biriymiş. 

fakat hile on defa, yüz d t'fa tekrar 
lanmıştı. Fransız askerleri çarçabu 
bunun farkma vardılar ve artık al· 
danmadılar bunun gibi kapıda bıra 
kılmış ve çevrilince patlıyan anahtak 
unutulmuş bir kılıç veya kasket bi. 
leleri de böyle tekı arlanmışlı. 

- Bir mezarlıkta bulunan bir 
veya birkaç Fransız mezarının etra. 
fına mayınlar yerleştirilmiş oldukla 
rmı ve yaklaşanların mayınleri pat 
}attıklarını anlattılar. 

- On frankJık paralar oyununu 
biliyorm;,ısunuz ? Bir nefer yerde bir 
on franklık buluyor eğiliyor ve alı 
yor arkadaşları geliyorlar daha baş 
ka paralar görüyorlar fakat -yerden• 
toplanan paraların ikinci veya iiçün 
cüsü mayını pat'ıyor masa üzerine 
konulmuş armut sepeti içinde armut 
lardan birinin mayını patlcıttığı da 
görüldii bazan ölmüş ve kokmuş bir 
tavuk görenler'bur.11 oradan kaldırıp 
atmak isteyince mayın patlıyor .. 

Tavuk deyince hatırıma geldi, 
size bir tabur papasının hikayesini 
anlatayım tavuklarla dolu bir kümes 
keşfeden papas bunları hastalarına 
saklamak için mükemmel bir usul 
keşfetmiş kendi eliyle yazdığı bir 
etiketi kümese yapıştırmış : Dikkat 
mayın tuzağı 1 

muhtemeldir. 

B u muhavereden az sonra kıta 
sının başında ilk olarak Al-

manya' ya girmiş olması muhtemel 
bulunan ve ilk Alman köyünü iş· 
gal eden 'zabiti gördüm. (Muhte· 
mel bulunan diyorum, çüukü bu şe • 
refe istihkak iddiasında olanlar bir 
den ziyadedir. Ve henüz bu şerefin 
hangisinin hakkı olduğunu isabetle 
tayin etmelr kolay · değildir.) Bah· 
settiğim adam, teğmen V ... 25 mo· 
tosikletten mürekkep müfrezesiyle 
Almanların B köyünü keşfe gitmiş 
köyü işgal etmiş, on kat üstün 
düşmarı kuvvetlerine karşı müdafaa 
ettikten sonra topçunun yardımiyle 

~tekrar zaptetmiş. Fena bir şey de.
ğil, ha? Bu başarısı için kendisine 
Lejyon dönor salibi verilmiş. Bu 
zayıf bir delikanlıdir, ve kırmızı 
kordela siyah meşin caketi üzerin· 
de mükemmel bir tesir yapıyor. 

Sözü ona bırakıyorum :' 
9 - Eylülde erkenden motosik

let Lölüğiyle... ormanında bulunu· 
yordum. Alman hududunun ötesin· 
de B ... köyünü keşfe gitmek emri-_ 
ni~aJıyorum. Son Fransız köyünde 
gümrük memurları : [ Dikkat edin, 
diyorlar, her tarafa mayınlar koy:_ 
dular.] Ş~ h~ritad;gördüğünüz te· 
peye çıktım ve B. .. köyüyle civarını 
dikkatle tarassut ettim; her" taraf 
ıssızdı. Hududa geldik. Hattı geçti
R"imiz zaman askerlere bir kaç ke
lime söylemekten 'kendimi alama
dım. 1815 dcnber i ilk defa olarak 
silahlı bir Fransız kıtası Alman 
topraklarına giriyordu ve bu kıta 
bizdik. 

Bundan sonra adamlarıma mo
törlerini ğürültü çıkarmamak için 
elle itmelerini söyledim ve ilerle· 
meye başladık. Az sonra köye gel- . 
dik ve burasını müşkülata maruz 
kalmadan işgal ettık. Sonra dö-;t° 
mekineli tüfeğimi köyün medhalle
rine hakim olacak şekilde yerleş

tirdim Niha>et yüzbaşıma yazdığım 
bir raporu irtibat neferiyle geriye 
gönderdim. Belki güleceksiniz,fakat 
ona bir bahçeden topladığim çiçek 
lerden bir de buket gönderdim .. 

B ... köyüne geleli bir sa at olma 
mıştı ki 150 kadar düşman neferi· 

: nin karşımızdcıki yamaçlardan indi
ğini gördüm. 

Almanlar bize iki el atı: ş ettiler. 
Tabii derhııl faiziyle iade et-

- Ya biz bu mayınlardan koy. tik ve içlerinden bir kaçı yuvarlan 
dı. Fakat inatla ilerlemrkte devam 
ettiler, elimdeki adamlarla köyü 
muhafaza etmeme imkan kalmadı. 
Adamlarımla birlikte müdafaası 
daha kolay bir yere çekildik. 

dukmu ? 
- Elbette 1 Giderken Almanl:l-

rın mayınlerini hafıfçe bir değiştire 
rek tekrar doldurduk bunların mü
kemmel bir tesir yapmış olmaları 

Öğleye kadar orada kaldlk. 
Almanlar bi~i ku'°Şatmaya~ çalışıyor
lardı fakat biz- bun";- mani o!uyor:
duk. Yalnız düşmanlarımız bizim 
pek azlık ~lduğumuz~ anlayınca 

~biribirine geçen· bodrumlardan ve 
pek sık yaprakh bahçelerden isti 
fade ederek ilerlemelerine devam 
ettiler. Birdenbire yanımızda zuhur 
ettiler. Soldaki makineli tüfeği kul 
!anan nefer maktul düştü. Bu se 
fe;- d;-;aziyet kÜtülemişti. 

Alman kumandanı benimki gibi: 
kara meşin bir caket giymişti. As
kerlerimde;-biri on;-görmüş, -beni 
S3narak "teğmen:m ortadan çekilin 
diye haykırmış. Öteki derhal üzeri 
ne ateş etmiş. Bizimkide ateş açmış 
ve zabiti öldürmüş. Alman nefarleri 
zabitlerini kaldırırken nezaket icabı 
ateşi kestik. Fakat .onlardan ayni 

~nezaketi görmedik. 
Nihayet, saat üç bnçuğa doğru 

topçunun himayesini istemeye karar 
verdim. Cesur irtibat neferim nıo 

: tosikletine atladı ve raporumu gö 
türdü. iki zırhlı otomobil arasından 
tam bir sükunetle geçtiğini gördüm. 
Önümüzde parlıyan 75 Jik obüs. _ 
leıi görmekte~--pek-· hoşlandığımız~ 
söylemğe hacet yok. Almanlar bu. 
nuo üzerine çekildiler. Saat sekize 

doğru köyü tahliye ettiler.Ve biz işgal 
ettik. Saat onda da motosikletli sü
varilerimizden iki kıta bizi değiştir· 
meye geldi. 

işte belki ilk defa olarak Al
manyaya girmiş olan Eransız teğme 
ninin hikayesi. 

Hakimlerimiz· 
terfih edilecek 

Adliye· Vekaleti _bir ka
nun projesi hazırlıyacak-

Adliye Vekaleti hakimlerin ter
fi ve terfihi hakkında yeni bir barem 
kanun layihası hazırlamıya başlamış· 
-;.::-Layihanın~ ~lisin bu içti~~ 
devresinde görüşülerek meriyete 
girmesi için çalışılmaktadır. 

Hukuk fakültelerini ikmal eden 
gençlerin mühim bir kısmını adliye· 
ye intisap etmiyer~k bankacılık, ma· 
)iye ve dahiliye mesleklerine girme· 
leri, hakimlerden bazılarının uzun 
yıllar emek ~vermiş oldukları meslek 
hayatlarını terkederP.k serbest iş sa 
hasına atılmaları Vekaletin nazarı

dikkatini celbetmiş ve bu gibi hal 
Jerin kati bir surette önüne geçmek 

için bu tedbiri almak mecburiyetini 

22 Teşrinisani 939 

RADYO 
1 

Bugünkü Program J 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Çarşanba - 22/ 11 / 939 

12.30 Program ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

t 2.so Türk Müziği -Pi.) 
B.30/14.00 Müzik (Küçük orkestra 

Şef : Necip Aşkın) 
J - Humphries : Piyero'nun Ve

daı 2 - Amadei : lnvano Serenad 
3 - Moszkowski : İspanyol Dansı 
4 - Schmalst ich : Ormanda aşk 

18.00 Program 
18.0SMcmleket Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloji Haberleri 
18.25 Türk müziği (Fasıl: heycti) 
19.25:Konuşma (Dış politika ha 

diseferi 

19.40 Türk Müziği : Karışık 
Program 

20.W TEMSİL 
20.50~ Konuşma { Hartalık Posta 

Kutusu) 

21.10 Müzik {Riyaseti"".. Cumhur 
Bandosu - Şef : lhsan_Künçcr) 

1 - Cari Teike : Marş 
2 - B. Godard : ikinci Vals 3-

Weston - Nicholl : Eglo~e (Aşk 
Şarkısı) 4 - Cesor Franck : Senfonik 
Parça 5 - Louls Grossman : Çar
daş 

22.00 Memleket saat Ayarı, Ajans 
Haberleri Ziraat Estiam - Tahvilat 
Kombiyo - Nukut Borsası (Fiyat) 

22.20 Serbes $aat 
22.30 MÜZiK ( Opera Ayarlan 

- Pi.) 

23.25 Müzik (Cazband - Pl.) 
23.25 - 23.30 Yarınki program 

ve Kap ınış. 

Halkevi 
ğinden: 

Reisli-

Resim Kursu Açılıyor 

1 inci kanununun 1. inden itiba. 
ren Evimizde resim kursu açılacak. 
br. ders günleri perşenbe ve saat 
17 dir. arzu ddenlerin kayıt için ha · 
lkevi bürosuna müracaatları. 

11204 22-23 

hissetmiştir. 
Memlekette adalet tevzii işi gi· 

bi gayet şerefli ve mühim bir vazi 

fe ile muvaızaf olan hakimlerin 
yüksek meslek ve kabiliyetleriyle 

mütenasip olarak diğer bütün me
deni memleketlerde olduğu gibi 
devlet memurlarından ayrı bir ba
reme tabi olmaları kararlaştırılmı~ 
ve böyle bir kanun layihasının ha
zırlanmasına lüzum göıülmüıtür. 
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" • 1 A s r 1 s 1 n e m a d a 
22 Teşrinisani çarşamba akşamından itibaren 

' 

Almanca söz ı Ü 

Bugün gündüz iki otuz 
Fevkalade 

matinede : iki film birden 

1- Deli Gençlik 
l>ek yakında: Kırık 

- Yırtıcı Kovboy 
Hayat 

YALNIZ 

ALSARAY 
,ta SIN,EMAS_ı_+_:i 

Bu Akşam - ---===~· Heyecanlı film --;;~aklılarına 
Merakla takip edecekleri 

A~ T Sinemasında 
1~, Gördüğü QbCJM dönemeci 

t~alade alaka dolayısile Görenlerin 
~r ve Goraıiyeolerin seyredebil-
lllesi için Bir iki gün daha 

Temdit Edilmiştir 

Sergüzeşt Heyecan, anti: 
rika filminı Sunuyor 

A.yRlCA: Dünya Haberleri Ayrıca: Dünya Haberleri 
PEK YAKJNDA 

DANlELLE DARRIUEX 

afağa Dönüş 
FiLM iNDE 

T A N D A 1 ALSARAYDA 
L BugUn 2 30. da . BugUn 2.30 da 
NAz Sultan - Kaliforniya GÜLNAZ Sultan - Cennet 

Kahramanı Korsanları 
(11591] 

(ilin) 
- dana Askeri Satın Alma Komis· 

()tılugw undan : 
~· 

•rısi Miktarı Muhammen bedeli 
Adet Lira Kuruş 

ilk teminat 
lira Kr. :t t:--ek_n_e-si ___ 8 ____ 1_1_2 ____ - 66-63 

t tahtası 4 20 
t~htası 240 672 
~ 4 22 
k k·· k ~e~ 8 18 

t.ıtusu 8 44 
40 

888 40 66 63 

~ Yukarıda Cins ve miktarlarile muhammen bedelJeri ve ilk temi· 
s~ıtı Yaııh altı kalem malzeme 6/ 12/139 Çarşamba günü saat 15 
1 tlll . :_,_ esı yapılacaktır. 

b·. Şartnamesi Adanada askeri satın alma komisyonunda her gün 

~.1.•r. Talihler belli gün ve saatte teminatlarile birlikte komsiyonu· 
llracaatJan 

ıı 203 22 - 27 - 1 - 5 

1 

TÜH.K8ÖZ1İ 

• • 
Getirilen yeni makinelerle Tiirksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mec mualar , gazeteler, 
cedveller, çekler, biletler, kart-

vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her . boyda defterler, 

Renkli afişler 

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

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa kan nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanız Türksö zü 
Cildhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak Türk
sözünün sanatkar müc ellidinin 
elinden çıkabilir . 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastaları. 
nı istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 

30- 30 11087 
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Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
20 111 I 1938 it Baukutndan alınmıştır. ,, 
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nın l T. iŞ BANKASI' 
.. 1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

MÜKAFAT 32,000 LiRA 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
l İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • 5.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

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

250 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

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

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 ---

" 

~ 

~-

ı-, __ __...........,.iiİillıİıı Ka-d-ın-ş-ap __ k_a_e_v_ı· ---

8. KETi ~ -~ . , rh:4' "~ 

~"~~· 
r.,~,~~- -- -.~: .) .. 

l ' . 
. 

• t_ ·.· Adres: eni postane karşısı No:2Ü 4 

11149 

ilin 
Çukurova Harası Müdürlüğünden: 

Aşağıdaki şerait dairesinde Tohuml•k için ihtiyacuna:ı bulunan yet· 
miş bin liilO yutafid hehe. kila1u üç kuruş elli 1&ntim bedeli muhamıııe· 
ne ile on l:>eş güi' mu<ldetle açık eksilmeye çıkarı mıştar • 

1 - Te inatı muvuiatası (245) liradır. ~ 
2 - lhalô süfli 30/11 /939 gUDlıit fu~• Petteabe giliili aaat ~ 

dörtte hara merkezindeki komisyon mahsusa tarafındın ıera olunacakb'' 

3 - Talip olanlar müteahhit şeraitine haiz bulunduklaranı dair ti· 
caret Odısmdan alacaktan veuilc· ile birlikte ihale aaabodan bir aaJl 
evvel~ kadV tem' ariyle birliltte hara merlceziadeki Komisyon aıalı· 
susa müraca,t etmeleri ilin olunur. 

18 - 22 - 25 29 11195 

er. Muzaffer L.okman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

R. C. A. Radyoları 
ı d g e • 

1 

Abidinpaşa caddesinde 

30 

Muharrem Hilmi Re~ 

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

• . 9Ş' 
Avukat Macit Güçlü ve Abdullah Türkucu yazıhanelerini AbıdınP ,ı· 

ı caddesinde Namık Kemal mektebi karşısında doktor Melik apartııı>
9 

mn alt katına nakletmişlerdir . C. ~ 

----------------------------.: ~ Umumi neşriyat müdlirıl 
Macid Güçlii 

Ad T- k .. - matbaası ana ur sozu 


