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1 l J\rnerika İngilterenin < 

l tedbirle.~i~i muvafık 
Romen kabinesi dün istifa etti 

! goruyor 
·" 1 j londra : 2/3 ( Royter ) - Jlan · • Alınan heyeti Bükreşten 

d ·ün sabah Berline döndü 

,o 

j Çesıer grı::eıcsi, lnailterPnin , Al· t 
j tııanya ıhracaıı içırı rı lacaifı yeni t 
j Ledbırlere Amerikanın marıı o/mı . ! 
j ~<ıcağırıı iyi bir ku) nalıtan aldığı ! 
İ abcrc atfen yazmaktadır. t 

'· . --~ ............ . .............................. . 
/\ lm ~ n h e yetinin Biikreşten pek ıyı neticelerle dönmediği söyleniyor 

b 0
'Ldaki resim geçenlerde lıatırılan Gt1 {)/ \!nrıdrılrn' a ilı /,, f(; 12"111 sıııııı 

~e dökülerı la}fu.lurında11 il:ı~ını11 canlrırırıı t. urtarmal. ı ı ı fıır ı 1/ıuı 
parçaswa na~ıL srrnldıl.larını t! ı,,ırn} or 

~lınan'ların ·k · deniza. tı 
gemisi da a ha ı ıld 
CllJ~ . MÜHiM DENiZ VE HAVA FAAL iYETLERiYLE GEÇTi 

"-------------
Çindeki yeni 
kanun esasi 

\ırı K. y 
karı • ıng : 23 (Radyo) - e-
~ }' Un esasının meriyete konması 
r a apıJ<ın toplantıda mühim kara r 

ırırn 
\a Ştır soy.endığ.ne gore mar e 

r ~c,~ ~ kay • şek icra reısliğıne ge 
~ tı lır. Çın, beynelmilel muahede 
ktı0 ay~t edecek ve Antikonıintern 

a •ştirak etmiyeccktir. 

Pnris, ::?'1 Rn<1\ o - RirFraıısız 

forpitos..ı Uç gUn fnsıla ile iki Almnn 
dcniz.:ıltı gemisini batırm ı ştır. Bi r 
Fransız den iz : ta~ vnrcc;İ bu t:-h tel· 
bahirlerin .) erini ke f etmic: ve bunun 
Uzcrine Fransız torpitosu harekete 
geçmi;.ti. 

Breman, Hamburg Uzer inden 
uçuşlar 

Pnri , :?::l (Radyo)- Frnn ız foy
) nrd...ri Brcmen \C llaml>ur• Uze· 
rind n duıı muvııtfnki.) etli uçuşl~r 
yap 111 lnrdır. 

- Gersi dördüncü shaiede -

/ Romen İktisat Nazırının teklifleri 
reddi ve istif ası hadisesi ! 

Bükreş : 23 ( Radyo ) • Alman
Romen t ic a ri müzakerelerini yap- 1 
makta olan Alman murahhası heyeti 
bugün tayyare ile Sjkreşten Berline 
avdet etmi~tir • Bu heyetle Romen 
delegasyonu arasında , evvelce akd- : 
edilmiş olan ticaret anlaşmasına ek 
mukavele imulanmıştır. 

Söylendiğine göre • bu heyet Al
manya taleplerinin pek az kısmında 
muvaffak olmuştur . 

Rom~n milli iktisat nazırı bazı 

teklifleri kabulden imtina etmiş ve 
istifasını vermiştir . Bu vazifeyi mu
vakkaten Başvekil uhdesine almıştır. 

Bükreş : 23 ( Radyo )- Romen 
Başvekili bugün öğleden evvel , ka

binenin istifasını takdim etmeh. üzere 
Kral sarayına gitmiştir. 

Yeni kabineyi Arg-o Teyans'ın 

teşkil etmesi muhtemeldir. 

Romanyaya gelen tayyareler 

Paris : 23 ( Radyo ) - İngiltere
den Romanyaya üç filo teşkil edecek 

otuz ;ı ltı bombardıman tayyaresi gön
derilmiştir. Bu tayyarelc-ri Londraya 

gelen Romen pılotları alıp Roman· 
yaya götürmüşlerrlir . 

Doğu 
zelzele 

yurdda büyük 
f eliketi oldu 

Tercan 
yıkıldı 

bölgesinde yüzlerce ev 
; 20 den fazla ölen var 

ERZiNCAN VALiSi ZELZELE MINTAKASINDA DOLAŞl\'OR 

Ankara : 23 a. a. - Salı günü 
T crc ale bölgesindek i Karakulak na· 
h iyesinde 135 evden bir k ı .:; rnı şid· 
d et li zelzele neticesinde yıkılmışt ır . 
14 yaralı vardır. Nahiyenin köylerin · 
d eki yüzlerce ev kamilen yıkılm ıştır. 

Nüfusça zayıat yoktur . Burada yal
n ı z 15 ynıalı ,·ardır. 

Hark nahiyesindeki evler ise ka· 
milen yıkılmıştır. Burad~ki koylerin 
b rinde 4 ölü 40 yaralı vardır. Oigcr 
bir köyde de 10 ölü vardır . 

Erzincan valisi iki gündenberi 

Türk Heyeti 
Paris' e geldi 

f'aris, 23 (Radyo)- Bır müddet. 
tenberi Londrada bulunmakta olan 
Türk askeri heyeti reisi General Or
bay ve raflk"larile refakatindeki he
yet azası dün gece Paris'e muvasa
lat etmişlerdir. Türk heyeti merasim· 
le karsılanmıştır. 

refakat inde sıhhat memurları oldu~u 

halde zel~ele mıntakasında dolaş • 

maktadı r • lcabeden tedbirler alı n · 
mağa başlam ı .ştır. 

lnglltere d ek l teessür 

i..ondra : 23 ( Royter )- Türki
yen n Şimal do~usundakı zelzele fe
laketi lngilterede büyük teessürü 
mucıp olmuştur . 

. Varşova'da 
tifo salg nı 

PMis, 23 (t-lnvas ajansı) - Bir 
Alman doktorun anlattığ'ına göre, 
Varşova'da tifo salg•n halindedir. 

Şehiıde barikadl~r vücuda getiri
lerek Yahudi muhalleleri ayrılmıştır. 

Buraya kimse sdlın:namakta ve dı

şarı çıkarılmamaktadır. 

1000 kadar Polonyalı h tstanede 
tedavi altındadır. Bir çok liseler 

ı hastane haline getirilmiştir. 



Sahife 2 

Milli l<~~ıt 
endüstrimiz 

Yakında memleketin ka
ğıd ihtiyaçlarını temin 

edecek 

Ankara : 1'. Sani 939 

örülüyork iktisat vekaleti 
ka~ıt sarıaviimizin tekem· 
müıü ve Türkiyede kiğıt 

istihlikinin tanzimi için geniş ve e· 
sıslı tedbirler almaktadır. 

llcinci kağıt fabrikamızla sellüloz 
fa~rikamızın inşaatı süratle ilerleti\· 
mektedir. 

Bu inıaat bitince memleketimizin 
bazı ehemmiyetsiz cinsler müstesna 
olmak iizere bütün kağıt ve karton 
ihtiyacı dahilden temin edilf:cektir. 

Diğer tarafdan kağıt fabrika· 
mızın imalatı en lüzumlu çeşidlere 

inhisar ettirilmiş ve bu çe$İtler mem 
leketin ihtiyacına en u vgun şekilde 
standartlaştınlmıştır bu surette Tür 
lciyemizin eski açık pazar devrinden 
kalan binbir çeşit kağıt karışıkhtı 
ve bunun neticesi Qlan bin bir çeşid 
matbaa makine,eri idhal edilmesi 
yerine bundan sonra Türk piyasası 
ancak mahdut çeşit kağıdlar kulla
nacak ve memlekete ancak buna 
göre birbirini tutan matbaa makine 
Jeri girecektir. 

Kağıt fabrikamızın imalat çeşit· 
leri beynelmilel ölçülere irca edil
mi~ıir. Bu ölçülerin halen mevcut 
bilumum matbaa makinelt:rinde de 
kullanılabileceği tesbin olunmu~t11r. 
Katıt sanayiimjzin terakki ve inki
şafını temin maksadiyle hükumet 
yeni tedbirler almaktadır. 

Bu cümleden olarak Türkiye'den 
kırpıntı kagıt ıhracatı menolunacak· 
tır. Bu kağıtların şimendüfer nakli· 
ye navlunu düşürülmek suretiyle 
Türkiye'nin her tarafından İzmit ki
tıt fabrikasına getirilmesi imkanı 
hazırlanmaktadır. Bu suretle şimdi· 

Türksözü 

5 ,, ; 

iÇ haberler 

1 C. H. P Adana merkez 1 
kongresi yarın yapılıyor ı 

Dört kazada kongrel~r yapıldı, diger dört kaza 
kongreleri merkez kongresinden sonra ola~ak 

Cümhuriyet halk partisi Adana 
merkez kaza kongresi hazırlıkları 
tamamlanmışbr. Kongre yarın saat 
14 de parti vilayet idare heyeti bi
nasında toplacaktır. 

Kaza kongrelerinden şimdiye ka 
dar dörtdanesi yapılmış diger dört 
kazanın kongreleri Adana merkez 
kaza kongresinden sonraya bırakıl

mıştır. 

Şimdiye kadar kongrelerini ya
pan kazalarımız Saimbeyli, Ceyhan, 
Karaisalı ve F ekedir. 

Bu ayın 26 ıncı günü Osmaniye 

2 

ye kadar ziyan olan ve)·a harice 
gönderilen kağıt kırpı"tıları kendi 
fabrikamızda kullamlarak hariçten 
kağıdın ham maddesi idhali azaltıl· 
mış olacaktır. 

inşaatı bitmek üzere olan seHü 
loz fabrikamızın odun ihtiyacını ta· 
ma~en dahilden temin için Ziraat 
Vekaleti ile iktisat Vekaleti müşte
reken çalışmaktadırlar. R~çina ve 
şaı: gibi ham maddeler de gene da 
hilden temin olunac&ktır. ı 

kongresi, 9 Kanunuevveldede Bahçe 
kongresi, J 7 Kinunuevvldedede Ko 
zan kongresi }apılacaktır. 

21 Teşrinisanide yapılması mu 
lcarrer olan Kadirli kongresi de 
başka bir güne bırakılmıştır. · 

Adanı merkeı kongresinde mü
şahit olarak: Parti vilayet idare he· 
yeti reıs v" azaları bulunacaktır. 

Valimizin tetkikleri 

Ôtrendijimize göre Valimiz 
Bay Faik Üstün Bahçe kazasına gi· 
d'rek tetkıklerde bulunmuşlar ve 
t~hrimıze dönmüşlerdir. 

rı 
• • 
lf 1 t 

Alakadarlardan aldığımız ma 
himata göre, geçen ay ıçinde böl
ge z1raat mü .:fü,Jüğü emrindeki ıe 
ı~ktörlu tıfçimizin beşyüz elli bin 
kilo buğday ve arpasını temizle
miotir. iki aydanheri temizlenen 
hu bu Jat mikdarı 890,000 kılo ka 
dardır. 

ŞEHiRDE HA VA 

Yerli mallar 
haftası • • 

ıçın 

Bugün bir toplantı 
yapılıyor 

Önümüzdeki ayın onilcisiodc 
rinıizde bışlıyacak olan yerli 
ve tasarruf haftasının her )'I 

daha canlı bir şekilde kutlan 
için bugün, cemiyetin şehrimiz 
besi bir toplantı yapacaktır. 

Hazır hklara başlanmak .. 
bu toplantıda bir komite seç.ile 
tir. 

Bu toplantı eski posta ve t 
binasının üst katında ve saat 17 
yıpılacakbr. 

Emekli ve Ök!ıüzleriO 
alacakları maaşlar 

Hususi idareden maaş ahll 
of an emekli ve öksüzlerin 9.39 'i yılı ikinci alb aylık yoklaın 
bıılınmak üzeredir dahiliye 
tinde~ alakadarlara görıderileo 

de, yok!amalann usulu daır 
yapılması. istıhkak sabiplerıne 
kadan maaşlarını almak için 'I 

verilirken yoklama muht~viytflll'-
nazaran ılişikleri olup olmad~ 
esaslı surette tahkik edilmesi .,...,.. 
rilmi:,tir. 

Devlet dairelerinde 
kullanılacak kağıtl•' 

Sellüloz fabrikası Traky<:t'nın 
saman ve sapları için de bir mah· 
reç teşkil edecektir. Bugiin kağıl 
fabrikamı7.m mamülatı yüksP-k ev· 
safta olmak a beraber fiatlar da 
yüksek telakki edilmekte idi, İktısat 
Vekaleti bu fiyatların tenzi'i için de 
yeni çareler düşünmektedir. 

Dün şebrımizde gökyüzü kısmen 
bulutlu, hava hafıf ruzgarh idi. En Devlet dairelerinde kull. 
çok sıcak gölgede 19 dereceyi bul 
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evrak ve defterlerin tip itibaritl' 
muştu. leştirilmesi ve katıt istihlikiod' 

sarruflar temini içın iktisat "' 

----------------------------------------------------------r , ti sanayi tetL-ık dairtsinde ~ii 

O u· · n yadaki aJ· an s 1 ar kilet murahhaslanndan mÜ'e 
bir komisyon kurulmuştur "le 

Heman hergüo g~zeterde haber 
kaynakları olarak muhtelif ajans isim 
leri görmekdeyiz. Bu ajanslar han 

gi milletlere aittir. Ve başlıca ayans 
lar hangileridir ? okuyucularımıza bu 
hususta biraz malumat vermek f~i
deli olacakbr; sanırız. 

Dünyadaki başlıca ajanslar şun 

lardır : 
Anadolu ajansı · Türklerin D.N. 

8. - "Alman istihbarat bürosu,. de 
mektir. Eskiden Almanların ajansı 
•WoJf. du. Naziler hükumet~ geç 
tikten sonra D N.B. olmuştur. 

Reuter - lngilterenin. 
Havas - FranMzların. 
Stefani - ltalyanların. 
Tass- Sovyetleri11. 

harekat esnasında kurulmuştur es leri kararların yakın bir z 
1 GÜNÜN MEVZUU kiden Türkiye de "Osmanlı ajansı,. tatbikine geçilecektir. 

ve "Milli ajans,. vardı. Hususi ma· 

Belga - Belçikalıların. 
Avala - Yugoslavların. 
Rador - Romanyalıların. 
Atina ajansı - Yunanlıların. 

Bulgar Telegraf ajansı - Bulgar 
ların. 

Pat - Polonyanın. 
Domei - japonyanın. 

Çekay - Çinin. 

hiyette birçok aj-ınslar daha mevcud 

du bu meyanda '·Konshntinopli ajan 
sı,. Avusturyalılanndı. 

••• 
Türlü türlü ajanslar olur fakat 

biz yalnız tdgraf, telefon, radyo ile 
her türlü rr-smi ve gayri resmi ha
berleri halka ve gazetelere bildirme 
ği Üzerlerine alanlara bu ismi veri· 
yoruz. Başka mahiyetle olanlarına 
acente ~oiyoruz. 

Ajansların en eskisi Havaslır, 
Napolyon Bonapart zamanında Pa· 
riıte kurulmuştur. 

Dahiliye vekaleti kaymık•~ 
arasında yeniden bazı nakil 'il 

ler yapmaktadır bu hususta • fi.. 
mış bulunan kararname prOJ 
sek ta~dike arzedilmr:k üıer6 
kilet verilmiştir. 

YENi NEŞRiYAT 

Çocuk ioe!' 
Çoeuk mecmuasınıs 164 IJ' 

yısı pıel hikaye ve resie11lefd•~· 
~~·-~~--------------- bir hılde çıkmıştır tavsiye 

8 

Başlıca rasladıklarımız bunlardır 
muhtelif memleketlerde başka ajans 

lar daha V;trla da bu saydıklarımız 
resmi yabud yara resmi mabiytt~ olan 
lardır. Türkiyenin ajansı da (A.A.) 
olduğu malumdur. 

Anadolu ajansı demektir. Milli 

Di&·erleri onun nümunesi üzerine 
kurulmuştur. 
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Abone şartlaıı 

12 Aylık 
6 Ayhk 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
~00 

100 

l -Dış memlekctleı için Abone 

bedeli dc~işmez yalnı1 posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra· 

caat edilmelidir. 

......................... 
· Frans ij ile 

• 

lngilterenin 
altun mevcudu 

iktisadi ııe mali "jans ı\,•ı·· 
'orl.ıan şu maltimntı ı niynr : 

~,O evyork National City İ3an 
U ~ k'ın son aylık bülteni Fran 

sanın , alt un mevcudunu 
19t4 deki 1,750 milyona mukabil 
1939 da 3,025 milyon ve dolar 
mevcudunu 1914 deki 440 milyona 
ll'ıukabil 585 milyon o1arak hesap· 
hımaktadır. 

[lngilterrnin altun ~toku 1914 
deki 795 milyona mukabil 2,200 
milyona ve dolaı stoku 1914 deki 
4,520 milyona mukabil 2,370 mil 
Yl.)ndur. 

(Fransız ve lng:Jiz kaynakları · 
rıın yekunu 7,505 milyona muka 
bil 8,180 milyon dolardır. 

(Şurası da kayde de-ğerki Fran· 
sız ve lngiliz altunu halen emisyon 
bankalarmm elinJe bulbnmaktadır. 
lii~buki 1914 de altunun yüzde 
6'0 ıtıa yakın mılCcarı tcdavülöe bu. 
lunuyordu. · 

"Nihayet 730 milvonluk dünya 
altun istilisa1ainde Fransız ve logi
liz imparatorluklarının hissesi üçte 
iki nisbetind~dir. Halbulci 1914 de 
hisseleri 260 milyon dolar olarak 
takdir ediliyordu. 1 

~~~~...,,-~~~~~~~~-

liollanda limanla
tına seferler durdu 

AoUan a hüku netinin tavsiyesi 
iizerine Felemenk kumprnyaları Hol 
landa limanlarına yapılan gemi se· 
ferlerini t;til etmi~teıdir diğer mem 
leketlere ai~ gemilerde limandan 
8Ytılmaktadır. 

Fransız .. İsp3nyol tieJret 
gürüşmeleri başladı 

' 
P drİs : 23 ( Radyo ) - Bir ti . 

C'lret muahedesi akdini istihClaf eden I 
F ~ansı~ - İspanyol görüşmelerine j 
dun MaUridde yeniden öaşlanmış · 
tır . 

Türksözü Sahife : 3 

, ....................... -.......................................... , 
1 Dü ınıy©\ lhı©\lbe®trDC®ırü 1 
~ ~ 

Bitaraf Balkan blokunun ! Fransa -fngiltere 
1 iktisadi iş birliği 

teşkiline mani olmak ! 
Bükreşteki 

elinden 
Alman 
geleni 

elçisi bu yolda 
yapacakmış 

Londra : 23 ( Royter ) - Bük· 
reşten alınan malUmata göre , Bük
reşteki Alman elçi!ıi , bitaraf Bal 

İngilterede tasar
ruf vesika •arı 

Masraflar halkın kendi 
arz ı1siyle kısılacak 

Londra : 23 ( Radyo ) - Con 
Saymon Avam Kamarasında beya 
natta bulunarak, hükumetin tasarruf 
vesikaları ve ~illi müdafaa bono 
ları ihraç edeceğini , masrafların , 
halkın kendi arzusile kısılarak ha
yat bahalılığının önüne geçilmiş ola 
cağını, söylemiştir. 

japon matbuatında 
Almanya aleyhinde 

neşriyat 

Türkiye : 23 (Radyo) -· Bir Al 
man mayınine çarparak batan japon 
yolcu gemisinin uğradığı feci akibet 
burada büyük heyecan uyandırmış 
tır. 

japon matbuatı Alman korsan. 
lığı aleyhinde şiddetli yazılar yaz 
maktadıe. 

kan blokunun teşkiline mani olına:C 
içio, hükumetinJen , elinden geleni 
yapmak için direktif almıştır. 

İtalya mehafili 
VE 

İngiliz ablokası 

Roma, 2.~ (Radyo)- Almanya · 
ya karşı lngiliz ablokasının arttı· 
rılmasını ltaıya siyasi mehafili 
ehemmiyetle karşılayor. Bu vaziyet 
Alman iktisadiyatına müthiş bir 
da; be vuracaktır. 

Beynelmilel nizama aykırı 
mayin dökme meselesi 

Panama : 23 ( Radyo ) - Al· 
manyanın beynelmilel nizamata ay· 
kırı olarak mayin dökmesi neticesi 
fena akibetlere uğrayan bitaraf ge· 
milerin vaziyetini bura matbuatı 

mevzuu bahsetmekte ve bu hare 
keti fena karşılamaktadır . 

Kanadanın yardımları 

Londra : 23 ( Ro;ter ) - Ka. 
nada madenler nazırı söylediği bir 
nutukta, Kanadanın her bakımdan 
lr.giltereye azami yardımı yapaca
ğını tekrarlamıştır . 

HARP H İy LELER; 

Brem en nasıl kaçmış? · 
llnrp bn:;ln.Jığı sırada Alnıanyanın en buyıık vnpurlnrından Bremen 

transntlanligi 1 ~d"_yorkfo lıülunu,vordu. Vnpurun Alman kara sularından dı· 
şarıyn çıkınca fn~ilizlcr farafındnn y:ıl nlnndığı duyulmuş, o:onra bu haberin 
doğru olm~ulıgı \'c vapurun gllnllu biri.-ıdc Sovyct Rnsyanın 1\lormansk )ima· 
mna vno.;\l ollluğu anbş1lm1ştı. Brcmcl'l, kendisini bcldiycn İngiliz 
gemilerinden ı\a~;ıl kurtulabildi·~ Paris Sair ır.azctesi bu husu-;ta şu malllına· 
tı veriyor: 

Brem en vapurunun kumandanı, vapurd:ıki mot<irlu sanclnllardruı en lıu · 
J llgUnll denize indirerek içeri-;inc Brem en "in en kuvvetli lt•lsiz cihazını ve 
dört ki)'i koymu~. motbr ~arka,-yani Brcmen'in takip dmesi lazım ğden 
i..;tilrnmel·c doğru yol ."nlmnğn başlamıştı. Bu sırada Brem en ı~ıkları söııllk 

hir halde şimale, Grocnlanda doğru-tevccı:ub etmişti. 

Motördeki telsiz cihnzı bir mllddct sonra, Brcmen vnpuru imiş gibi 
glirllnıııeğe bn~lnmıştı. Bu vapuru bckliycn İngiliz gemileri yapılan nc~riyatı 
znptederck vapurun nerede bulunalıilı:ccğini hı;snp dnıi~lcr ve ertesi gUnU 
o mevki·· ycti:omi~lerdir. 

Fnkat denizde llrcmen "yerine nıoUirlu sandalını hulnıuşlnrclır. lngili:r. 
gcıııicilt ı i Lu htırp hill·sini çok nınhinuw lnılnıtı,:;l:ır n.· l:ıkdir e{nıi~lerdir. 

Daladyenin riyasetinde 
bir komite kuruluyor 

DAiMi BiR iKTiSADi 
iŞ BIRLIÖININ. TESiSi 

Paris 23 (Radyo) - Fraıısada 
Basvekil Bay Daladyenin f'isliği al 
tında ve bütün nazırlarla milli ikti· 
sad ali komi,.erind~n müteşekkil bir 
ekonomik komite faaliyete geçmt-k 
üzeredir. 

Londra : 23 {Radyo) ·- Bay Bat 
lu, avam kamara•undaki beyanatın 
dat lngiltere, Fransa iktisadi iş bir 
liği için daimi bir komite derpiş et 
mekte olduğun\J söylemiştir. 

Yunanistana koyun 
ihracı için hükumetin 

müsaadesi 

Ankara, 23 (Hususi)- Yunanis 
tanla olan ticari anlaşmada hizmet 
etmek gayesile, hükumetimizt lzmir, 
Dikili, Kuşadası ve Trakyadan Yu 
nani~tana koyun 'ihracına müsaade 
vermiştir. 

Bir İtalyan vapurunun 
Filistindeki muhakemesi 

Kudüs : 23 ( Radyo )- Alman· 
yaya götürmek üzere mal yükleyen 
Porto Karviyo adındak! ltalyan va· 
purn muhakeme altına alınmış ve 
bu davaya başlanmıştır. 

Dahiliye Vekilimiz 
Dörtyolda 

Dörtyol : 23 ( Husıısi muhabiri· 
mizden) - Dahiliye Vekilimiz Faik 
Ôztrak bugün Dörtyola gelmişler ve 
büyük merasimle karşılanmışlardır . 

Muhterem Dahiliye Vekilimizi kar· 
şılamağa gelen Hatay Valisi Bay Şük
rü Sökmensüer , Dörtyol kaymaka· 
mı, Dörtyol Belediye Reisi 1 Dörtyol 
partilileri ve hükumet erkanı Dıthi
liye Vekilimizi lskenderuna kadar 
teşyi etmişlndir . Dahiliye Vekilimiz 
bugün İskendcrunda kalacaklar ve 
yann Antakyaya geçeceklerdir. 

Gören 

Bu gece nöbetçi eczane 
Ka'e!<apısı civarında 

M. Rifat eczahanestdir 
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Avrupa mektubu 

Harpten 
istifade 

Garp cephesinde 

Eskimolar 
etmiş! 

siper havanları 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO DIFOZIYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

C U M~A - 24/ 11 I 939 

12.30 Program ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

12.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
berleri 

13.30 - 14.00 MÜZiK (Karı~ık 
Hafif Müzik - Pl.) 

18.00 Program 
18.0SMemleket Saat Ayarı, AJANS 

ve Meteoroloji Haber'.eri 
18.25 Türk müziği (Fasıl heyeti) 

Almanların iki 
Öeniz altı gemisj 

daha batırıldı 
- Birinci sahifeden artan -

Kontrol ••rvlslerf faallyetl 
Londr:ı, 23 (R:ıdyo) - Kon.rol 

servisleri komisyonu elde bulun:ın 1i30J 
geminin vaziyetini tetkik etmiştir. 

Bunlard:ın ;;o si IIolnnda, 89 u lngi· 
liz, 26 ııı Noryeç, 23 ü İtalya, 12 si 
İsvt'!ç ve 5 tanesi de Yugoslav gemi· 
sidir. Yapılan kontrol neticesi bu 
gemilerden 14 tanesi serbest bırakıl
mış, 5 gemi içindeki eşya tamamen 
müsadere edilmiş 20 gemideki eşya· 
da kısmen müsadere olunmuştur. 

Gerek Avrupanın, gerek Ame
rikanın Kutııb havalisinde yaşayan 
(Eskimo) lar kızıl tüzlüler gibi Av· 
rupa medeniyeti ile temas ~uiktek· 
ten sonra maişet tarzları değişme. 

sinden dolayı türlü türlü hastalık 
lara maruz kalmışlardır. Bu yüzden 
Eskimoların nüfusu gittikçe kırılıp 
azalmakta idi. Bu gidişle Eskimo
ların büsbütün ortadan kalkmaları 

muhakkak idi. 

edilmiştir çünkü siper havanlarının 
mesafe ve rüiyet ka '1i liyetleri art
mıştır son lngiliz siper havanları iki 
nevidir bir nevi üç librelik yani tak 
riben bir buçuk kiloluk bombayı 
1500 yardaya atmaktadır diğeri iki 
librelik bombayı 800 yarda :uzağa 

fırlatmaktadır. 
ı 19.10 Konuşma (Haftalık Spor 

Servisı) 
MUHetlkiordular bUyUyor 

Londra, 23 (Radyo)-Hor Belişa 
Avam kamarasında beyanatta bulu· 
narak, yeni teşekkül eden Polonya 
orduı;undan stayişle bahsetmiştir. 

Lakin bu sene ilk defa Eski· 
mofarm sıhhati düzelmiş ve arala 
rmda vdiyat azalmıştır. Hiç bek

lenmiyen ve Kutbun bu eski sekene. 
si olan ırkın inkırazdan kurtulacağı 

na ümid veren bu halin sebeplerini 
araştıran mütehassıslar garıp bu 
neticeye varmışlardır. 

Meğa hütün dünyayı sıkıntı ve 
sefalete sevketmekte olan şimdiki 
harp ve buna takaddüm eden siyasi 
ve iktisadi buhran Eskimolar ıçm 
ayni nimet olmuştur. 

Şımdiye kadar Eskimolar avla· 
dıkları hayvanların kıymettar kürk 
lerini Avrupa ve Amerikalı tacir 
!erin ıeçcl, konserve ve emsalı ka· 
rışık ve tabii hassasını kaybetmiş 
tatlı ve tuzlu:yiyecekler ile müba
dtle etmekte idiler. 

Bu gibi maddeler ise hem Es 
kimolaı ıo işlerini, hem de mide ve 
barsaklarmı Lozmakta idi. Bu sene 
ise buhran yüzünden kürklerini bu 
gibi maddeler ile mübadeleye im 
kan bulamadıklarından eski baba 
lan gibi tavşan ve fok balığı hay
vanlatı avlayıp bunların etlerile 
tegaddi etmek mecburiyetinde kal
mışlardır. Bu tabii gıda Eskimo· 
)ara eski sıhhal ve sağlamlığı iade 
etmiştir. Eskimoların ihtiyarları da 
bu hakikati .anlamış olduklarından 
gençlerine artık h::ıssaıını ka·) bet 
mış yemeklerden tevakki etmeleri· 
ni nasihat etmektedirler. 

Garp cephesinde siper 
havanları faaliyette 

Geçen umumi harpte mevzi mu 
harebelerinde siper hayvanları bü
yük rol oynamıştı yeni harpte dahi 
bu harp aleti büyük bir ehemmiyet 
kazanmıştır çünkü esas itıbar•le şim 
dıki mücadele iki büyiik müstahkem 
hat arasında devam eden mevzi mu 
harebesi halini almıştır harbin bu şek 
li uzun müddet devam edecek gibi 
görünüyor hareket harbi başlamadık 
ça siper havanları iki tarafın baş
lıca tecavüz ve m1 lafa1 silahı ola 
caktır siper havanlarır.ın geçen umu 
mi harptenberi esasları değişmemiş 
ise de ehemmiyetli derecede ıslah 

Bombalar yüksek kuvvette infi 
lak mevaddi ile dolu bulunduğundan 
düştüğü yerde Lüyük tahribat yap
makt;adır siper havanları her tabu 
run beraberinde bulunan hafıf top· 
çu kuvvetlerinden madud olduğun· 
dan her lngiliz piyade taburunda 
bir havan müfrezesi vardır tabur düş 
man hattına bin iki yüz yardaya yak 
laşınca ağır havan müfrezesi faaliyt" 
te gecerek düşman hattını tahrip et 
mek tedir havan topları aşırtma ateş 
yaptığından önündeki arazi arıza 

h ve yüksek olup arkasını görmeğe 
mani olsa da bombalar tesirini ge· 
ne gösteriyorlar bir bomba düştüğü 
~ok tada 100 yerda muhitindeki İn · 

san siper ve maniaları tahrip etmek 
tedir. 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentalığı . 

Eski Orozdibak karşısı No: 85 
lv736 67 

ilin 
Adana Asliye 2 nci Hu
kuk Hakimliğinden: 

362 
Adana 7 inci Tüm bandosunda 

Şaban oğlu İbrahim kelatın Döşeme 
mahallesinden olup mahalli ikame 
ti meçhul bulunan Mehmet Dursun 
kızı ana kız aleyhine ikame eylediği 
ihtar davasını yapılan duruşmasında; 
ana kıza lianen tebliğat yapılmış ve 
mahakemesinin muallak bulunduğu 
23/ 12/939 tarihinde mahkemeye 
gelmemiş olduğundan davacı, ğıyap 

kararı tebliğini istemiş olmakla ği 
yap kararının tebliğine duruşmanın· 
da 28/12/939 tarihine talikike karar 
verilmiş olduğundan mezkur günde· 
de mahkemeye gelmediği ve bir 
vekil göndermediği taktirde ğiyap 
kararı bittastik ğiyabında muhake· 
mesine bakılacağı ilan olunur. 

11206 

19.25 TÜRK MOZIGI 
Çalanlar : Vecibe, Cevdet Çağla, 

Refik Fersan. Fahire Fersan, 
1 - Okuyan : Necmi Rıza A· 

hıskan 

1 - Şeref lşli-Karcığ'ar Şar 
kı : ( Mestoldu gönül ) 

2 - Asaf - Karcığar Şarkı : 
(Bazen dalarım o güzel çehreye) 

3 - Şevki Bey - Uşşak Şarkı : 
( Bir melek sima peri gördüm) 

4 - ••..••.•••• - Uşşak 
Müstezat : ( Hasretle bu şeb) 

5 - Halk Türküsü : (Yıldız) 
2 - Okuyan : Mefharet Sağnak 

1 - Tanburi Cemil - Kürdi· 
lihiçaıkar Şarkı: (Defi naleş eylerim) 

2 - .......... - Kürdili 
hicazkar Şarkı : ( Cismin gibi) 

3 - .......... - Kürdi-
li hicazkar Şarkı : (Artık ne siyah) 

4 - Selııhattin Pınar - Kürdi· 
lihicazkar Şarkı : ( Akşam yine göl
gende) 

5 - Rahmi Bey - Kürdilihicaz-
kar Şarkı : (Yetmezmi sana) 

20.10 TEMSiL 
21.10 MOZIK (Radyo Orkestra· 

- Şef : Dr. E. Praelorius) 
1 - D. F. E. Auber : l:ra Dia· 

yo)o (Uvertür) 
2 - G. Rossini : La Scala di 

Sela (Uvertürü) 
3 - Lars Erik Larsson : Diver

timento, Op. 15 
4 - E. Lalo i Namoıına ( Balet 

Suili) 
22.00 Memleket Saat Ayari, A· 

jans Haberleri; Ziraat· Esham -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut Borsa· 
sı (Fiyat) . 

2'l.20 Müzik ( Senfonik Parçalar 
- Pi. 

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

1 

ve Kapanış. yeni 

Bayanlar 

Lord Belişa, son defa Avam ka· 
marasında söz aldığı zaman İngilte. 

renin Fransada 158,000 askeri oldu• 
ğunu ve fakat şimdi bu rakam an art
tığına ve ~ittikçe artmakta oldupnu, 
bir milyon askerin İngiliz toprakları 
Ustunde sıkı bir askeri taUm görmek
te bulunduğunu anlatmış ve müteaki· 
ben, Fransız-İngiliz askerinin (teşri· 
ki mesaisinden bahseden nazır, Fran· 
sız-İngiliz askerinin Majino hattın· 
da kardeşçe çalıştığmı,müttefik Fran· 
sanan bu hattın inşacıı için çok bu· 
yük bir fedakarlık yapmış olduğunu, 
burada çahşan müttefik kuvvetlerin 
her gün biraz daha buyumekte bu· 
lunduğumı ve dünyanm dört köse. 
sinden buraya silah ve mUhim~at 
yığılmakta devam edildiğini, mUtte· 
fik orduların düşmaır111. ablma .. ını 
beklediğini söylemiştir. 

Batan lorplto muhribi 
Londra: 23 ( Radyo) - İn~ilte· 

renin Cepsey adındaki torpito muh· 
rihi bir mayne çarparak bıı.tmıştir. 
Gemi mürettebatından 21 kişi yara· 
lanmıştır. 40 kişi de kayip olmuştur. 

DÜŞEN ALMAN TA YY ARELERl 
Lt>odra, 23 (Radyo)- lngiliz 

ve Fransız kuvvetleri tarafından 
dündenberi sekiz Alman tayyaresi 
düşürülmü§tÜr. 

Yeni Zelendaden kuvvet geliyor 

Londra, 23 (Radyo) Yeni Ze
landa ordusunun garp cephesine 
yardım için haıırladıtı ilk kafile 
vapurla hareket etmek üzeredir. 

Bu kuvverler General F ra ybe 
rin kumandası altındadır. 

Açıldı 

Dikim Evi 
Terzi : Necmiye Mutdoğan 
Y E R 1 : Mahkemeler arasından geçen 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 J 

1 



24 Teşrinisani 939 Türksözü Sahife : 5 

A 

1 s • 
1 A r s n em d a a 

Süvare tam 
8 de 

Aşk, 

akşam 

Heyecan, Macera 
Bu Süvare tam 

8 de 

öldüren 
36 kısım 3 devre tekmili bird~n senenin en müthiş macera ve sergüzeşt filmi 

Pek yakında: Seviştiğimiz günler 

han Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

Hacmi 
M3 D3 

çam 163 000 

Muhammen vahit fiyatı 
Lira Kuruş 

4 90 

Tutarı 

Lira Kuruş 

798 50 

Seyhan vilayetinin Karaisalı kaZ<\SI dahilindeki Art ormamndan 
lcnış ve bt' ormana civar istif yerinde toplanmış olan yukarıda mik
azılı 163 M3. çam 22-11-1939 tarihinden itibaren on altı gün 
8-12-939 Cuma günü saat 15 te Seyhan Orman Çevirge Mü· 

Ru bin:ısında açık artırma ile yapılacaktır. 

.._ Muvakkat teminat 59 lira 90 kuruştur. 
-. Şartname ve mukavele projeleri Orman Umum müdürlüğünden , 
an Urman Çevirge müdürlüğünden ve Karaisalı Orman Bölge şefli-
rı alınır . 
...._ Satış umumidir. 1119S 19-24-29-5 

ilin 
Adana Belediye Riya setinden: 

Mayerlingin Eşsiz Yıldızı ve Katianın Unutulmaz Kahramanı İlahi 

DANİELLE üARRlEUX 'yu 
Bu AKŞAM 

ALSARA Y SiNEMASl'nın 
GALA MÜSAMERESİ OLARAK TAKDİM EDECECi 

Çiğan MUziklerinin Bayıltıcı Nağmeleri ve en Nefis Macar şarkılariyle 
Bezenmiş olan Frn.nsızca Sözlu En Son Yarattığı şahaseri 

Şafağa Dönüş 
Aşk. İstirap, Sevgi ve huzUn Filminde Takdirle seyrediniz 

Mevzuu' Kuvvetli. Şabaseri Dramatik olan bu Nefis Şabaseri Butun 
Guzcl Film l\lerakhl:ırına Tavsiye Ederiz 

ILAZETEN : Metro Jurnal, En son Haberlerl 
DiKKAT: Bnlkon Biletlerinin Erken Aldırılması Rica Olunur TE~. 212 

1 Tanda: 1 GÜLNAZ SULTAN 1 
Görulmcmiş Lir l\luvaffakiyetle Devam Ediyor 

Pek Yakında Pek Yakmda 
Dudya Sinemacıh~ının Ebedi,,·cn iftihar ed,ceği Bir Şaheser 

(11591] 

- Belediyeye ait karşıyakada Hacı ağa tekkesi mevkiinde Kozan· 
Salih tarlası ve Sarıçam deresi ile mahdud eski mezarlık yeri açık 
tıne ile ve üç sene müddetle icara verilecektir. ----------------------------------
- Muhammen yıllık icar bedeli beher 919 metre murabbaı kırk 

Şlur . 

...._ Muvakkat teminatı yedi buçuk liradır. 

........ Şartnamesi Belediye Fen işleri müdürlüğündedir. İsteyenler ora
Qrebilirler. 
- ihalesi Birinci Kanunun 8 inci Cuma günü saat on beşte Bele

bttıcümeninde yapılacaktır. isteklilerin o gün muayyen saatte teminat 
llılariyl~ be1'•diye encümenine müracaatları ilan olunur. 

24- 29 - 3 - 7 11207 

-----------------------------------------------
Dr. Muzaffer Lokman 

İç hastalıkları mütehassısı 

şlaınıştır. 

Yazıhane nakli 
Avukat Macit Güçlü ve Abdullah Türkucu yazıhanelerini Abidinpaşa 

! 1 caddesinde Namık Kemal mektebi karşısında doktor Melık apartımanı-
nın alt katına nakletmişlerdir. C. 

Hilaliahmer civarında İstiklal okulu karşısında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve hastalarını kabule başlamıştır . Evini de 
muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 29-30 

r 

liergün muayenehanesinde hast. larını kabule Ilı 

---------------------------------------------------
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
~ 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az En çok 
Sahlan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
Koza ·- -

7,87 8.12 
Ma. parla fi 34,12 -- -

• 39 
Ma. temizi • 33 35 

. 
,__37_ -·-Klevland 47 

-KlevlandTY~M. ) ı · 
YAPAGI 

Beyaz 
Siyah 1 ı 1 

ÇIGIT 

' 1 
1 

1 1 
Yerli "Yemlik,, 

1 ,, "Tohumluk,, 1 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

,. Yerli • 
• Men tane 

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

UN 
Dört yıldız Salih 

"" üç ,. " :s .g Dört yıldız DoknJluk 
~ ı::: üç • • - c .sa -= Simit .. ·- "' ~ > Dört yıldız Cumhuriyet :::ı 
CN ()o 

üç """ .. .. 
Simit 

" 
Liverpol Telgraf lan Kambiyo ve Para 

23 / 11 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Peru Santim 

Hazır 7 33 Lireı 

ı----- Rayişmark 
Vadeli 1. 6 97 

Frank (Fransız) -2-96 
6 91 Vadeli m Sterlin ( ingiliz ) -5-

~5 
Hind hazır _6_154 Dolar ( Amerika ) ~30 1 36 
Ne2ork 9 70 -Frank (İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 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 biriktirnıiş olmaz, ayni 

______ z_am_an_d_a talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

1 
TÜRKSÖZiJ 

GAZETECİLİK-MATBAA CIL 1 

• • ·• 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Türksözü 
Cilthanesi 

1 Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

En modern vasıtaltt 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplar, mecmualar • gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart-

vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boyria defterler, 

Renkli afişler 

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

Kitaplarınızı Şark karı ya~~ 't 
Avrupa karı nefis bir cild i~~ 
görmek istiyorsanız Türks0 

Cildhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak 1'~~ 
sözünün sanatkar müceJJid•0 

elinden çıkabilir. 

----------------------------------------------
Kadın 

B. 
şapka 
KETİ 

• 
evı 

Arzu edilen model üzerine yeni \.-e tamir yaP' 

1 
Adr~s: Yeni postane karşısı No:~ 

1~ 1 _______________________________ 1_1_14_9 _______ ~ 

R. C. A. Radyoları 
g e ı d • 

1 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Ref11° 

32 

----------------------------------------
.. d~rii 

Umumi neşriyat ınu 

Macid Güçlii ıı>I 
Ad T- k .. - ı.natbB ana ur soz1.1 


