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f Pariste Türk Heyeti şe ! 
! refine verilen ziyafet J 
! Paris : 25 ( Havas ) - Bu- J 
! giin Fransa Hariciye Müsteşarı, i 
! londraya gitmekte olan Mene- i 
! rnencioglu §erefırıe bir öğle ziya i 
! !eti vermiştir . i ' . ' ·.. . ~~·~·._. ......... ~ .... .... .... ........ ... . 

' 'Türk'ün Sözü,, 
Behçet Kemal Çağlar 

Ankara 24 / 11 / 939 

oum·anın karışık ve karanlık 
manzarası ortasında, en gUzel 

\ 
" it en çıknr volun samimh·et ve vuzuh 
1 c d • -

ııı U~unu idrıık etmiven kimse kal-
lnı.ıştır. • 

d Y ıılancınm mumunun yatsıy8 ka-
a <lr hile sürmeden: dibine bile fer 

"~rın d .. d ~ b' d · d · \> e en son Ue,U ır evır eyız. 

lı e butun dun.va ~özleri, bir hamam 
ı ~llltusu ile birbirini boğarken, bir-
~~ . . d bu 1nı yalanlarken, butun riyalar an, 
,, tun bucalamnlardan uzak, en asil 
~~r~n durust ses Turkiyeden geli· 

~· 
i~ ti ' Turk.Un Sözu » tcrlcibi, Uzerin-

ıj' butun dunyayı hayranlıkla duşun 
Ur,n bir döviz olmustur. 

t, Oun,va doğru söz~, öze u.\•an sö
~' altında ( Hu ve) si olmıyan ,öze, 
Urı,. .. L t . k r1· ~oztine na .. re gıtme tc ır. 

~ Bizi şimdiye kadar lrnrmu~ ve 
tı\ır~armı~ olan Turk sözudur. .\iille· 
llıız gibi ferdleriınizi de yapacak., 

b:~ttl\cak, \ 'e ,vUceltecek olan da. 
llr. 

4i Arapça olıın samimiyet: kelimesi· 
·r~ Verine böylece Turk sözlu ve 

1 
"k. sözlU terkiblcrini kovarak insa

~ıı ulaşabileceği en gUzel~. en buyuk 
~lıı 'n sade mt:rtebcvc işaret etmiş 
~Oruz. . 

8ir davaya gUnUl ve ha;; veren 
· "ltılnr için en bu vuk hassa 5ami-1 • 

1 et olmak lazım, iman, samimiyet· 
t tt?lınnz. Yil1it, özU, sözll bir ı:re· 

'l ır.. - -

Jşi sözUne, özU sözüne uymıynn 
~~lnı·ın bulUn belagatlarına. butun 
~ llı-etıerine rağmen lrnrşılnrındakini 
t~~r~lc, bilhas ... a söyliyerck ikna et· 
~;•he imkan yoktur. 
f an'at, belagat, huner.. Uunlnr 

lld Veren içkil,·r gibidir. Hizim a~ıl 

1~11 b~•rnız, ~ısıl bizi t:ıtmin l'dccck 
i bıllür bir .;urahideki tertemiz su 

eı-rnk ve "af sam\mivettir .. 
~~b1'Urk özU» ve 'İ'urk sözlU» 

1 l . 
ll) crı üzerinde duşundugum ve 
ı~ lrı kendime şiar edinmekle tam 
~ 01•bileceğiıni kendi kendime iz· 

ctr . 
ıııı 1glın anlardan birin<lc karala-
ilf bu satırları cTurk SözU> ne 

li ... ctrne,·i dustındum· ,·alnız kendi ... ) . 
~Ilı! ~t\·lderi ve öz Turk görUşleriyle 
~~ ektt' . . l .. b ~ d 1:11 ıınızın <.oşc, uca6ın a ses-
'lı ,.1~azet_:ler içinde en çok sevdi
~tııa Urk ~özU» ne arada bir yaz· 

t d bı.ı bir vesile ve başlangıç olur 
r-..1! seviniyorum. 
4Jıb· ~ 

de . •nde çakılları görllnen temiz 
l'ı.n d 

11" er eler, çağıl ç:ıgıl akan ve 
ı4 .... 11 ~ 1kııynn selall'ler, damla dam-
ı ~ı e . • 
~" tın akıırak doldul'dugu çeş-

~ l11h '-'e İnınnlı fikirler, temiz heye-
ı '"'tı ~ 

i~ı ~ktıeı ve duruldııı;ıu sUtunlar, 
Crı · sevlyoruz .. 

-· 
GÜNDEL iK SlYASt GAZETE 5 Kuruş 

Denizlerdeki harp 

Sahip ve Başmuharrtri 

Ferid CeJal Güven 

Kuruluş ta rihi : 1 Kanunusani 1924 

Onbeşinci Yıl - Sayı : 4590 
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genişliyor 

Alınan~lar d ü n muhtelif 
çapta beş gemi k ·avbettiler 

Dahiliye Vekilimiz 
bugün şehrimizdeler 

•• B. Faik 
bir iki 

Oztrak şehrimizde 
kalacaklardır •• gun 

SAYIN DAHİLiYE VEKiLiMiZ DÜN HATAYDA,HATAY HALKINA 
BlR NUTUKLA MiLLi ŞE FiMİZiN SELAMLARINI SÖYLEDİLER 

D11lıılı}e Vekilimiz Fwk tiztrnf, 

I latayda bulunmakta olan Dahi
liye Vekilimiz Fa.ik Ôztrak bu sa· 
bah saat ü,19 da şehrimize gelecek· 
lerdir. Şehrimize ilk defa gelmekte 
olan muhterem Vekilimiz tetkikatta 
bulunmak Uzere bir iki gUn Adana· 
nın misafiri olacaklar ve bu arada. 
Mersine de gideceklerdir. 

Vekilimiz ~erefine bu akşam Be
lediye tarafından Adana Kulubünde 
kalabalık bir ziyafet verilecektir. 

Munter.cm :Vekilimize hi:& de ho~ 
geldin deriz. · 

Ve klllmizln Hata y z iyare tle ri 

İskenderun : 25 (Hususi) - Da
hiliye Vekilimiz 13. Faik Ô;o.trak vila
yet hududunda Valimiz Şükrü Sök
mensüer tarafından karşılanmışlardır. 

Garda Dahiliye Vekilimizi binlerce 
halk hararetle istikbal etmişti. 

- Gerisi ikinci sahifede -

YAKALANMAK 
KALAN ALMAN 
Tl~t TAYFASI 

DERHAL 

TEHLİKESiNDE 
TRANSATLAN
TARAFINDAN 

BAT IRIL DI 

Londra : 2.) ( Ro_yter )- Cenubt 
Atlantik sularında 8500 tonluk bir 
Alman Transatlantiği İngiliz gemileri 
tarafından yakalanmak teb.likesinde 
kaldığından tayfası tarafından batı

rılmıştır, İngiliz harp gemileri _yol · 
cuları kurtarmıştır. 

Londra : 25 ( Rapyo )- Bir Al
man gemisi , Almanlar tarafından 

dökUlen maynlere çarparak batm1ş4 

tır. 

Londra : 25 ( Rad.ro ) - İngiliz 
ve Fran~ız h.arp gemileri Cenuh1 
A merika açıklarında bugun Uç Alman 
gemisini e..;ir almışlardır . 

Londra : ~:) ( Radyo ) - B ir İn· 

,.. filak neticesi yaralanan Belfa.st kru
vazörU limana çekilmiş ve derhal ta· 
mirine başlanmı ştır . Efraddan ölen 
yoktur. 

Gerisi iiçünc üsahifed~-

~---------------------------Bugün Şeh i r stadyomunda 

Meral(lı maç 
idman Yurdu u~ Seylwnspor 

maçı lıakkırıdrıki tuf~ilôtı §ehir 
lı aberl eri mi zrle bııl arrıl:sı nız. 

~----------------,------------, 

Garp cephesinde! Romen kabinesi kuruldu 
1 

büyük hazırlık ı 'ı h. . 1 ... d hd · ld 1 ataresko da ılıye nazır ıgını a u esıne a ı. 
DÜN SÜKUhLA GEÇDI 

Jlıı1ıııu /ı1Jttındtı Fransız ağ11 topları .. -Yazısı içer.de:-

Bükreş, 2:5 Radyo)- Bay TC:1ta
resko, yeni Romen kabınesini teşkil 
etmiştir. Başvekil, ayni zamanda 
Dahiliye na.::ırlığı vazife ,jni de ifa 
edeC"ektir. Hariciye nezaretini de 
Bay Gafenko idare edeceklir. 

So,Jendiğine göre, kabine buh· 
ranı, : Alman-Ro"llen konuşmaların

dan değil, ekonomik bazı meseleler
den doğmuştur. Milli iktisat nazırı

nın istifası kabine degişikliğine se
bep olmuştur . Yeni kabine harici 

- Gerisi altınc ı sahifede -

Atina : 23 (Radyo) - 1:) Kanu
nevvele lcadıır Yunanisfondc sek.iz sı· 
-;;ıf a-;ker terhisi edilecektir. 

* 
Atinn ~ ~:> Rad,yo) - Buyuk Bri 

fan~ a elçisi Bay Mdaksası ziyaret 
ederek Yunnn ticnret v:ıpurbrının bir 
kısmını ingilter·enin mubayea etmek 
arzusunda ol cıugunu bildirmiştir. 
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Demir yollarımız 
İran ve lraka 

kadar uzanıyor 

,, .. - " 1 

l __ n_~~-h~ca~_lb_a_.~ ..... r_n _e __ ır ____ J T 

Bolu hattımn ın,ası 

Ankara : 25 (Hususı) - Nafia 

vek.aletinden aldığım habeı le re göre 

Oiyarhakır frak ve Diyarbakır -

lran demiryolu inşaaına süratle de 

vam olunmaktadır bu hat Diyarba· 
kırdan itibaren 571 inci kilometreye 

kaJar müşterek bir istikamet takip 1 

etmekte resen köyüne rastlayan bu 1 

nokt~da ikiye ayrılmaktadır. lrana ' 

mütevtccih olan hat Bitlisten geç 

mek üzere Tatvana ve oradan da 

Vangölü üzerinde isle ti leck olan fe· 

ribot ttşkilatiyle Vana ve l' uradan 
da hudut üzerinde Kstura köyüne va 

sıl olmaktadır. 
İraka gıden hat ise Resen nok· 

tasından cenuba sa,karak Cizreye 

oradau Habur çayı kenarındaki Kü 
vara köyü yakmından Irak hududuna 

dayanmaktadır. 
Her iki güzergah üzerinde bir

çok istasyon binaları ve tesisatı ame 
lc- evleri, inşa edilmektejir. 

Bugün demirin ucu Oıyarbakır· 
dan 41 inci kilometreye kadar uzan 

mış bulunmaktadır. 
Oiyarbakırdan İran hu ~uduna ka 

dar inşa edilecek olan hattın uzunlu 

ğu 420 ve yine Oiyarbakırdan lrak 

hududuna kadar olan hattın uzunlu 

ğu da 324 kilometreyi bulmaktadır 
N::tfia vekaleti diğer t;ıraftan şi 

mal ve garp rnmtakalarımızdaki de 
miryo 1u in psı içinde çalışma1<tadır. 

Bu yeni hatların başında Adapazarı 

Bolu, Gerede. İsmetpaşa ve temdi 

dı yolu bulun rncıktadır. Bu hatların 
uınum'i istıkametini tesbit için istik 

ş:.ıfları yapılmıştır takeometre plan 

!arının tanzimi d~ pek yakında ek
sıltmeye çıkarılarak miiteahbidıne 
ıhal~ eriılecektir. 

Dahiliye vekilimiz 
şehrimizde 

Birinci sahifeden artan 

Sayın Vekilimiz bugün Kırıkhan 
ve Reyhaniyeyi ziyaretten sonra saat 
13 te Antakyaya muvasalat buyur
muşlardır. Caddelere dökülen binlerce 
halk tıırafından tezahuratla karşılanan 
Dahiliye Vekilimiz Antakya Halkevi 
balkonundan Hatay halkına bir nutuk 
söylemişlerdir. 

Dahiliye Vekilimiz bu nutkunda, 
kahraman Hataylıları selamlarken ha
yalının en büyük saadetini duyduğu

nu, kendilerine Büyük lnönü'nün se
lamlarını getirdiğini söyledikten sonra, 
Türkün asil hüviyetini tebarüz ettir-
miş ve sözlerine devamla Türk mille· 
t ınin damarlarındaki necib kan saye-
sinde Türk milletinin son imtihanı da 
muvaffakıyetle geçirdiğini, ezelden 
ebede kadar Türk olan Hatayla ana-
vıtan arasındak: mevcut perdenin de 
kaldırıldığını, bugün artık Hataylıların 
yalnız kaniyle değil, bütün Türklük 
haklarına sahip olarak yaşadığını, 
mazide dünyaya kahramanlıklariyle ün 
salan Türk milletinin mecbur kaldığı 
zaman bu kahramanlığı tekrar dünya
ya göstermek kudretinde olduğun çok 
sıcak bir lisanla anlatmışlar ve sözle
rini şu cümle ile bitirmişlerdir : 

"Size saadetler diler, sizi bir ke
re daha selamlarım.,, 

C. H. P. Adana merkez 
kaza kongresi yapıldı 

Kaza idare heyeti seçimi de yapıldı 

Cumhuriyet Halk Partisi Adana merkez 
dUn saat 14 de Parti salonunda başlayarak 

kaza kongresi 
18.30 a kadar 

devam etmıştlr. 

Bu kongrede merkez kaza· 
ya baljll sekiz nahiyenin Parti 
dlleklerl, yılhk varidat ve 
masraf bütçeleri ve hesap hulasa· 

ları seçilen encümenler tarafından 
tetkik olunduktan sonra heyeti 

umumiyede müzakere ve kabul 

edilmiştir. 

Kongre Bay Fevzi Oldaçın re· 

isf iğinde devam ediyordu. 

Ruzname mucibince kaza idare 

heyeti seçimi yapılmış ve neticede 
merkez kan idare heyeti asıl a:za· 

lıklara r aha T oros, Mahmut Bar 
las, Tevfık Kadri Ramazanoğlu, 

Mahmut Kibar, Hulusı Akdag, Ke. 

mal Çelik, Kerim Uıusçutürk ve ye 

dek azalıklara da Doktor Kemal 

Satır, Ali Ulvi Kalakoğlu, Osman 

ı,Altıkulaç, İsmail Burduroğlu, Ni 
hat Oral, Tahsin Erman, Kemal 

• 

Bugünkü Maç 

İdmanyurdu - Seyhan 
bu gün ka.rşılaşıyorlar 

Lik maçlannın en mühimi olan 

ldmanyurdu - Seyhan maçının ge
çen pazar havanın yağmurlu olma

sından dolayı bu pazara tehir edil 

diği malümdur. 
Bugün hava yağışsız olduğu 

takdirde bu maç yapılacaktır. Bu 
maçın çok heyecanlı olacağı tah· 

ediliyor. 

Kurt seçilmişlerdir. 
Seçimi müteakip, ruznamede 

koou~ulacak bir şey kal madığmdan 

kongreye son verilmiştir, 

idare ve Otorite 

Otorite; kitleyi gayeye götürecek kılavuzun veya 

1

- - - - Yazım 
onları sevk ve idare eden şefte bulunması la- IHSAN OLGUN 

zımgelen sanata derler. . _______ _ 

Küçük, büyük şef san'atını ııefsinde toplayan kimse aldığı işi başarabil
mesi için nefsinde işin oluşuna hizmet edecek saltayı toplaması ve onu ye
rinde ve değerinde kullanması çok mühim ve zaruri bir keyfiyetlir. · 

Her iş ve meslek adamının otoriteye ihtiyacı vardır. Çocuk okutan bir 
muallim talebesini çocukluktan hayat adamı seviyesine yetiştirebilmesi için 
mülayim bir otoriteye muhtaçdır. 

Bir aile reisi yuvanın selamet ve saadeti kanadı alhnda ·yetişmeye müs
taid yavrularını hayat mücadelesine hazırlamak için otoriteye ihtiyacı vardır. 
Hayatın küçük safhalarında, sınırları mahdut hadisatta otoriteye ihtiyaç ol
duğu gibi bir memleketi idare eden şef, bir orduyu idare eden ve ölüme 
kadar sürükleyen kumandanda otoritenin büyük tezahürlerini açıkça göre· 
bilir.z. 

Otorite; şefin elınde her gün kullandığı bir alettir. Şef otoritesiyle hayat 
yaratır. Şefin elindeki madde ekseriya ham maddedir. Kışlaya ilk gelen nefer, 
fabrikaya ilk giden işçi, mektebe ilk giden çocuk gibi .. 

İşte bu ham maddeleri otorite çekici şuurlu ve sağlam bir örs üzerinde 
döverek istenilen şekle sokar. 

Bir cemiyet içindeki umumi hayatın ahengine hadim madde olan ferdi 
şuurlu bir otorite ile faydalı bir kılavuzluk sayesinde içtimai bir nızam altında 
sevkeder. Otorite kullanmak çok güç bir iştir. Çünkü üstünde çalışılan mah
luk hem canlı ve hem de şuurludur. Kullanmak için hem ilim, hem seciye 
kuvveti ve ahlak disiplini ister. 

iyi bir silah iyi cins bir maddeden çıktığı gibi iyi idareci de mazisi ve 
kanı temiz ırkların ilimle beslenmiş ahlak sınırları mazbut kitlelerinden çıkar. 

idareci, şef, kitleyi sürükler. Temsil ettiği cemiyetin manevi güçlerini 
yükseltir. Vicdanlar kıymeti hükümleriyle beslenmiş bulunur. Maşeri bir yer 
tutar. Cemiyet ve idare ettiği kitle üzerinde siyasi, ahlaki rollar oynamağa 
başlar. 

Esasen otoritede madun 
Otorite sevgi, sayğı, güven 
şuurdur. 

ile mafevk arasında karşılıklı bir itimad vardır. 
sınırları içinde yürür. Sevgi, sayğının amili ile 

Medeni bir cemiyette itimad sevgi, sayğı, inan ile karışık bir şuurdan 
doğar. 

Otorite insan cemiyetleriyle doğan, cemiyetle beraber tekamül eden bir 
kuvvettir. Bu kuvveti iyi buHanmayı bilen şef, idare -adamı o nisbette mu· 
vaff ak olur. 

Halkevinde 
Dün geceki konser 

Şehrimiz Halkevinde dün gece 

saat 20 de Halkevi orketrası tara· 

fından bir konser verilmiştir, GeııÇ' 

lerimiz bu konserde çok muvaffa~ 
olmuşlar ve sık sık alkışlanmışlar· 

dır. 

Dün gece Halkevi salonu hıncf 
hınç dolu bir vaziyette idi. Dinleyi 

ciler çok mütehassis bir halde ss 
lonu geç vakit terk etmişlerdir. 

p 

be 

l\a 

ı~·· l-•I 

Gıı 

Hususi İdare Müdürleri ıtlg 
aşları Bareme uydurufdıl sui 

Dahiliye Vekaleti Hususi ldate Bir 
Müdürlerinin maaşlarını da ye111 

Barem Kauununa intibak ettirrııi( 
tır. 45 lira asli maaşta bulunan M~ 
dürlerin maaşları 50 ye , 55 I~ ~er. 
olan Müdürlerin maaşları da 
liraya çıkarılmıştır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü buJııl 
hava hafif rüzgarlı geçmiştir. Eıı rf \ıe 
sıcak 19 dereceyi bulmustn. 

Hususi idare tahsildarl~rı 

il 
Ôğrendığimiu göre, maaşlarıb 

rete tahvil edilen hu'iUsi idare tı', 
sildarları hakkında da 2996 no(ll ~ 
ralı kanunun muvakkat üçüncü 11ı 9 

desi tatbik "edilecektir. 

Valiler arasında bat' 
değişiklikler yapılıyo' 

ı~ 

dıı 

llıı 

Jill (~ 
Haber aldığımıza göre, "8 ı~f 

arasında bazı begişiklikler yaP
1 (~ 

tadır. 0 
Dahiliye vekaletince bu bLI' .ı1 . ı" 

hazırlanan kararname Projc:sı 1 
vekiıleri heyetine sevk olunrı>tl~ 
Bu kararname ile yerleri değişi rs 
valiler yedi sekiz kadardır. , 

' Jes' 
\Altın kaçakcıhğı mese 

_______ __./ I )t 

-11 

h·V' 
Haber aldığımıza göre, ıJ d~~ 

tin, altın ve diger kıymetli rt1
3 

Ll' 
,.s11 J 

den yapılmış J1l eo 
rııerı ..ı 

yurd dışına çıkarılmasını ··rılt1'" 
karardan sonra, kaçakcılığı 0

1~ I~ 
maksadiyle yolcu üzerinde vef11 ıı' 
ğajlarda bu kabil masruatın. t8 

. bı' 
ne şekilleri hakkında yeoı 

matnaıne hazırlanmaktadır· 

----------------------- e ı'Jı1 
Bu gece nöbetçi ec 

Yeni cami civarıod~ dif 
T oros eczahaııe5' 
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İÜRKIYE RADYO otF0Z1YON 
Posr ALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

PAZAR - 261 11 / 939 

13.30 Program ve Memleket Sa· 
at Ayarı 

b 13.35 AJANS ve Meteoroloji Ha· 
erleri 

12.50 Türk muziği (Fasıl heyeti) 
Karışık Program 

Çalanlar : Hakkı Derman, Şerif 
1
0
çH, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri 

ller. ı 
Okuyan : Celal Tahsin, Müzeyyen 

~enar, Mefharet Sağnak Safiye To· 
ay. 

1)9 ! 3 30/14.00 Müzik (Küçük orkestra 
Şef : Necip Aşkın) 

iv 1 - Willi Richartz : Küçük Ba· 
81.Jiti. 

ıt( 8. 2 - Willi Richartz : ilkbaharda 
ır Çift Aşık (Uvertür) 

3 - ltalo Az1.0ni : Sabah Şarkı
sı 

4 - Ralph Benatzky : Bebekler 
it' llttisı filminden Neş'eliyim şarkısı 
60 5 - Frederick Hippmann : Or-

ltıanda Bir Cüce Duruyor (Halk Şar
~ıı; , ıizerine varyasyon'iar) 

l 6 - Leopold : İspanya Melodi· 
er 1 (Potpuri) 

ı~tl 18.00 Program 

,J ~ 18.0SMemleket Saat Ayarı, AJANS 
e Meteoroloji Ha beneri 

o:ıfl t 18 .~5 Müzik ( Radyo Caz Oıkest· 
~ ~Sı) 

. 
l ~1 , e , 

e 
'zı" ' 

19.00 Çoc uk S -:ı ati 

19.30 TÜRK MÜZİGI 
~ Çalanlar : Cevdet Kozan, Rüşen 
aııı, Refik F ersan. C evdet Çağla. 

l - Okuyan : Sadi Ho.şses. 
rı ~ - Suzidil Peşrevi 2 - Tanbu-
(~;ı'. Efendi - Suzidil Ağır S emai: 

nı yadı lebinle) 
~ ıı 3 - Nuri Halıl Poyraz - Suzi · 

Ağır Şarkı : (Sevda elinin) 
ltı i 4 - Cevdet Kozan : Ud Ta~si-

'~ 5 - Şerif İçli - Suzidil Şarkı : 
asretirn çok eskidir) 

'~ 6 - Haşim Bey - Suzidil Şarkı: 
~Sken oldu bize dağlar) 

htk7 - ......•... - Suzidil 
1ıı14) : (Ca na gamı aşkınla gezer ol-

2 - Okuyan : Melek Tokgöz 

!Su Udi Mehmet - Şehnaz Şarkı 
llhu bulsam sinei s afında) 

~ı . 2 - Udi Ahmet-Karcığar Şar· 
· (Görünce ben seni) 

~~r Ş3 - Bedriye Hoşgö r - ·- Muhay
<ltkı : (Güneş doğdu daml ra) 

~ı .1 - Nezahat - Muheyyer Şa r
. (Yol verin dağlar) 
2 

- Okuyan : Mustafa Çağlar 
1~0~1-la)k Türküleri (Çıkayım gideyim) 
1qt \l~rı beni yükseklere) (Dai'lar dağ 
~~tq)ıtarı_ dağlar) (Alişimin kaşları 

I<oşküm var deryaya karşı) 
20·30 Konuşma 
~0,15 Türk müziği (Fasıl Heyeti) 

2 
1.30 Müzik (Cazband - Pi. ) 

ı~~s 2~0 Memleket Saat Ayari, A-
2 aberleri 

,_~ · 15 Ajans Spor Servisi 

23·~5 Müzik (Cazband - Pi.) 
t~ı;.~ .:15 - 23.30 Yarınki Pragram, 

-Paııış. 

Türksözü 

·[ 
Polonyalı esirler Alman 
ordusunda çalıştırılıyor 

1 

Almanya hukuku düvel kaidelerini bir defa 

daha ihlal ettiğini bu suretle açıkça gösteriyor 

Londra: 25 (Radyo) - Polonya
dan kurtularak gelenler müthiş ha
berler vermektedir. Garbi Polonyada 
tatbik edilen Nazi rejimi misli görül
memiş bir engizisyon zulınudur. Ve 
sonra Almanya, Polonyalı harp esir-

Fin - Sovyet meselesi 

Finlandiyada ihti
yat tedbirleri 

Helsinki : 25 ( Radyo ) - Sov. 
yet matbuatı, Fınhındiya hükume
tinin Sovyet - Finlandiya müza· 
kerelt>ri mahiyeti parlamentoya ak· 
settirmekteo korktuğu hakkında 

yazılar yazmaktadır . Bunlar asla 

yalandır. Finlandiya parlamentosu· 
nun bütün azası işin esasına vakıf
tır . 

Helsinki : 25 ( Radyo )- Ada· 

ı~rdaki ve Sovyet hu iu fondaki halk 
içeri kısımlara çekilmiştir . Hüku 
met bu mıntakaiafa dönmek isteyen 
halkı ihtiyaten gönder.ııemektedir . 
Bu mıntakalarda Fin askeri kuvvet 
!e ri yer almaktadır. 

Fransız kabinesi dün 
fevkalade toplandı 

Par is, 25 (Radyo) Fransız 
kabinesi bu gün Bay Daladye'nin 
reisliğinde h vkalade bir toplantı 

yaparak mühim mese leleri müzake· 
re etmiştir . 

lerinin büyük bir kısmım Alman or

dusunda çalıştırmağa başlamıştır. Bu 

suretle Almanya, hukuku düvel kaide

lerini bir defa daha ihlal ettiğini açık-

ça göstermektedir. 

Belçika notası 

Pari.s : 25 ( Radyo )- Fransız 

Başvekili Bay Daladye bugün Bel
çika sefirini kabul etmiştir. Belçika 
sefiri hükumeti tarafrndan Fransa 
ve bir sureti de İngıltereye gönde. 

rilen nota metnini tevdi etmiştir. 

Amerika gemilerinin s~r
best bırakılması meselesi 

Vaşington : 25 ( Radyo ) -
Amerika .hükumeti, bitaraf gemife. 

rin serbest bırakılması , tecavüzden 
masun kalması için Alman hü
kfiıneti nezdinde teşebbüste bulun
muştur. Alman büku neti f'Şyaların 

müttefıklere geçirilm ı yeceğı hakkın 

da yemin edilmesi ş :utile t ıuna mu 

vafakat ettiğini bildırmiştir. 

Kıbrıslılar lııgiltereye 

sadakatla çalışacaklar 
Londra : 25 Radyo) - Kıbrıs · 

lılardan toplanan bir çok gönüllü· 
ler Mısırda talim görmektedirler . 
Kıbrıslılar lngiltereye karşı büyük 
bir sadakat göstermektedirler. Harp 
bitinceye kadar hiç bir türlü Parti 
ihtilafı mevzuu bahsedılmiyecektir , 

DUVDUKLARIMIZ 

Madrit zabıtasının tedbiri 
Pek eski zamandanberi Madrid şehri dilencilerinın çt>kluğu ile şöh· 

ret bulmuştur. Son 2amanlerda dilencilerin adedi büsbütün artmıştır. Za· 
bıta dilencilere karşı tatbik edegelmekte olduğu tedbirlerin bir fayda 
vermediğini görünce yeni ve çok güzel bir karar ittihaz eylemiştir. 

Bu tedbir şudur: Bundan sonra takibata uğrıyacak olan dilenciler 

olrrııyacaktır. Takibat dilencilere para verenlere karşı yapıla<'ktır. Dilen. 
ciyt para verirken yakalanan adamdan ağır para cezası alınacaktır. İca · 
bmda hapis cezası da verilecektir. 

ingilterenln en hayırsever mllyonarl 

fngilterenin meşhur hayırsever milyonerlerinden Lord Nuffieldin, 
emrine 50 bin lngiliz lirası teberrl! ettiğini ajanslar haber verdi. Lord, 
bu para ile cephedeki askerlere radyo tesisati vücude getirilmesini iste· 
miştir. 

Lord Nuffieldın son senelerde İngiliz milletine teberrü ettiği para· 
nm miktarı 15 milyon lngiliz lirasına yakın" bulunmaktadır. 

Sahife : 3 

Harp ilkbaharda 
nihayet bulacak mı? 
Ruzvelt böyle söylemiş 

Vaşington : 25 ( Radyo ) -
Amerika Hirleşik Devletleri Cüm · 
hurreisi Bay Ruzvelt gazetecilerle 
yaptığı bir mülakat sırasında hubin 
lıkbaharda nihayet bulacağını söy -
Jemiştir. Gazeteciler, Ruzveltin mü. 
temmim noktainazarını sormuşlarsa 

da Ruzvel bu hususta fazla bir şey 
sô;lemekten İmtina etmiştir . 

Gizli Alman radyosu 
Himleri itham ediyor 

Paris : 25 ( Radyo ) - Gizli Al. 
man radyosu Himlere hitabederek, 
Himlerin yalan söylediğini , Münib 
suikasdinden ne Enzerin ne de baş
:.Calarının alakası olmadığın ı bu 
suikasdi gene kendilerinin tertibet· 
tiği ni söylemiştir. 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekili Nu~aybi ne geçti 

Ankara : 25 ( a. a. )-Gümrük 
ve İ ııhısarlar V ckilimiz Raif Kara
deniz, ycınlarmda Gümrük Umum 
Kumandanı olduğu halde bugün 
Nusaybioe hareket etmişlerdir • 

Alman ihracatına karşı 
fransanın tedbirl~ri 

P<ıris : 25 ( Radyo ) - Fransız 
Ayan Hariciye Encümeni bugün 
toplanarak, Alman ihracatına mani 
o lmak içi-ı alınacak tedbirl erle,Fran· 
sız ihracatının inkişaf t~dbirlerini 

konuşmuştur . 

İstanbul adliye sarayı 

İstanbul : 25 ( Hususi ) - İs
tanbul adliye sarayının plan ve 

proj eleri tamarnile hazırlamnış bu. 
luomaktadır . inşaata ilkbaharda 
başlanması ve süratlP bitirilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Yeni İs tan bul adliye sarayı 250 
od'ilı olacaktır. Alt katında da mo· 
dem bir gazino ve müteaddit bek
leme mahalleri de vücade getiri
lecektir . 

Denizlerdeki 
harp genişliyor 
- Birinci sahifeden artan -

Maynlerin temizlenmesi 
L ondra : 25 ( Rady o )-- /.iman

ların döktukleri may nler temizlenjn
ceye kedar Tay mis ağzına hiç bir 
vapur giremiyecektir . 

ButUn İngili z balıkçıları may n
leri temizlemek için sefer ber hale 
konac-aktır . 



tonu ·bulacak 
A nkara : 25 -· Demir ve çelik 

sanayiımizin verimli faaliyeti Bu muazzam fabrikalar bölğesinin, sehir kısmı hariç 
hakkında Karabükten mühim haber ola k ı"şg"" aled c ..., · er 1 mı"I et e murabbaıdı 
ler alınm;ıktadır. 

r a e egı y yon m r r 

Alakalı makamlara gelen haber 
lere göre, Karabük demir ve çdik 

fabrikaları muntazaman bir faaliyet 
le çalışmaktadır fabrikaların istihsal 

kuvveti şimdilik senede 180,000 ton 
muhtelif eb'ad ve profilde demir çu 

buklar potreller gibi her nevi forma 
demirleri ile sanayide en çok isti· 

mal edilen saçlar ve 21,000 ton da 
en esaslı de"Tiir ihtiyaçlarımızdan bi 
rini teşkil eden demir borular ola· 
caktır. 

Fabrikalar memurların ve işçile 
rin oturmalarına :.ııyrılan şehir kısmı 

hariç olmak üzere takriben bir mil 
yon metremurabbı sahayı işgal et· 
melrte ve 18 • 20 kilom, trelik nor 

mal genişlikte: bir demiryolu şebeke 
sini ihtiva etmektedir 76 \ memur 
ve İşçi günün her saatinde ekiplere 
ayrılarak çalışacaklardır. 

Şimdilik demir mP-mleket dışın· 
dan getirtilmiyecek Divrikten istih 
sal olunacaktır C ~vherler cinsine v~ 

:;eki ilerine göre kırı 1 mak ve yahut 
pişirilmek külçeleştirmek gibi ibza· 
ri muamele'ere ta '>İ tutulduktan son 
ra yüksek fırınlarda may\ halinde 
demir madeni haline getirilecek ve 
buradan hususi v.,gonlarla çelik o
Cdklarıoa sevkedilerek asi! hasılat 

teşkil ed n profil demirlerin ve saç 
ların icabettirdiği safiy~t ve kimye 
vi terkib '! gdme;i temin edilecektir 

bu h.ıle g ~len ve erimiş çelik ismini 
alan mayi demir gene demirden ka 
lıplar içerisinde 1 · 'l tonluk blok· 
lar halinde doldurulacaktır. 

mikabı gaz ve 300-350 ton cüruf 
çıkmaktadır. Yüksek fırınların bu 
istihsali yapabilmeleri için 660 ton 
kok kömbrü ve 300 ton kireç taşı, 

3.700.000 kilo sıcak hava istihlak 
edilmektedir. 

B u fabrikı1da 4 tane 65 tonluk 
ve sabit tipte regeneratif teshin 

sistemiyle yap&lmış Siemens - Mar· 
tın ocakları bulunmaktadır. 10 ton· 
luk iki tane ve gene 100 tonluk 

iki tane vinç çelik fabrikasının fa 
aliyetini temin etmektedir. Bu fab 
rikanın uzunluğu takriben 200 metre 

ve genişliği 80 metre olup 50 şer 
metre irtifaında 4 adet bacası var 
dır. Forma demirleri ve saçları ya· 

pıldığı haddehane kısmı , bütün te· 
sisatın hemen en büyük binasını 

teşkil etmektedir . Takriben 250 
metre boy ve 80 metre genişliği 
olan bir binanın içerisinde en büyük 

potrellerden 18 milimetre kutrun· 
daki çu'1uklart ve 0.3 mılimetreye 

kadar her nevi saçlarla ve bugün 
memleketimizde kullanılan her bü· 

)'üklükte dekovil ve demiryol ray· 
larile traverslerini yapmaya lüzumlu 
bütün mihaniki vesait mevcuttur . 

B oru fabrikasının uzunlu~u , 85 
genişliği 30 metredir Mevcut 

daireli tablalı üç makine il~ 15 san 

timetre kutrundan 60 s<tntimetre 
kutruna kadar olan borular dökü 

lecek ve bir metre kutıuoa kadar 

olan borular da hususi döküm ma· 
hallinde yapılacaktır . Bu fabrika Fabrikaya giren kömüri.ın bü· 

yük bir kısmı, kok ocaklarına gi· da dökülen boruların mukavemetini İ 
derek kok haline gelmektedir. Bu· muayene etmek, temizlemek ve kat· 1 

ranlamak için lüzumlu bütü vasıta

lar vardır . 

Fabrikanın bütün eneıjisioi te
min eden kuvvet santralm;n içeri-

sinde iki tane on bin kilovatlık yük· 1 

sek tazyikli kondensasyon türbın. 

leri vardır. Bu türbinlerin buharını 

temin etmek için 4 kazan mevcut
tur. Bu kazPnların ıçindeki hususi 

vasıtalarla çok ince toz halioe ge· 
tirilmiş kömür ve kok ocakları ile 

yüksek fırınlardan gelen ga'llar ya. 
kılacaktır . 

Demir ve çelik, fabrikalarının en · 
mübim unııurlarından olan kok fab· 

rikalan, yüksek fırınların bütün ih· 
tiyaçlarını temine kafi gelecek bü. 

yüklüktr. yapılmıştır . Kok fırınları 

günde 1.135 ton maden kömürünü 

yüksek fırın için kullanılmıya yarı 

yan k~k haline getirmektedir . 

300,000 ton metre mikap hava ga· 

zı istihsal ederek bu hava gazından 

günde 12,32 ton benzol 5 · 7 ton 

muhtelif yağlar ' 20 ton asralt t 2 

ton amonyak , 11,6 ton kreozot 
yağı, ] ,2 ton naftalin , 11,5 ton sÜI· 

fa~ do nonyum elde edilecektir. Bu 

maddelerin her biri ayrı ayı ı mem· 

leketimizin en mühim ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır . 

Bu tesisattan başka Karabük 
demir ve çelik fabrikalarında bir 

de tamir fabrikası vardır . Fabri 
ka~ a aıt !amirlerden başka saçtan 

depo, rezervuar ne emsali yapılması 
mümkün olacaktır. 

ş 
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•ı , -
imdi lngilterede 
cukların sıhha lı üzer ind 
yaptığı tesirleri kat'i ola· 

rak tesbit için süt tegaddisi ko{11İ 
tesi tarafından senelerdenberi ya~ 
lan tedkikler neticelenmiş ve nih•1 

· ·ı "e raporu aıd olduğu makama bildırı 1 
miştir. ~n 

8000 çocuk üzerinde yapılaP ~si 
müşahedelerde hergün muayytP a 
mıktarda süt içen bu yavrularm ht '1~a 
maddi hem de mane"i kuvvetle~ ~Uz 
çok iyileştiği ve ayni zamanda ı~ ~e 
seviyelerinin de yükseldiği sabit ol ic 
muştur. Bu tezayüt ve farklar siit erı 
sarfiyatı nisbetinde vükselmektedİ' ~1•11 

K . . • d h \( ıl 
omıte aynı zaman a am 

pişmemiş süt ile pastörize edif(11İ! ~ 
sütün çocukların sıhhat ve tegad •ts 
disi hususunda farklı tesir yapıP ~tr 
yapmadığım da tetkik etmiştir. ao tııer 
duğu neticeler Lora Astörün riya5e / 
tindeki heyetin süt piyasası idare~ ku 
ve hükumet mümessilleri i~tirakilt a 

11' yapılacak toplantısında diğer ne 
celerle mukayeşe edilecektir. Fak' 
mevcud müşahedelere göre haıı1 
süt ile pastörize edilen sütün gıd~ 
kıymetleri arasında bir fark bulıı~ 
marn ıştır. 

Garip bir anket 

ff5) ir tiyatronun kapısı önacı: 
~ duran bir gazett-ci , tiY11 

roya gelen seyircilıari aşs 
ğıdak.i sualleri ihtiva e fon birer k91 
ğıd dağıtmıştır: Tiyatroya niçin gt 
diniz ? "Piyes için mi . yoksa u1iielı 
lifın isminden ötürü mü ? Yah~, 
d . 1 . k ~ ıJOıar a aıtıst erın sasat arene oy t 

için mi ve yahu 1 da başka bit 
5 

beple mi ? 
ji~ 

Seyiı cıterin bu 'ualleıe ver 01 
ri cevaplarını yüzde 90 ını "Bt: 
biletim olduğu için geldim" ce"' 

nı teşkil etmiştir diğer seyircilef 
şöyle cevap vermiştır başka rıere, 
gideceğimizi bilmediğimiz için· ~ 

rada elde edilen havaga~ teshln ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
için kullanılmaktadır, Kok ocakla· 
rından istihsal edılen . bu gazlar tes 

hin için kullanılrnazdan önce muh · 
tdif teksif, taktir ve tasfiye mua 
mdelerine tabi tutularak içerisinde 

bulunan katran, benzol ve benzeri 
kıymetli maddeler ayrılmaktadır.Bu 

maddeler demir fabrikasının tali 
maddelerini teşkil etmektedirler. 

Fabrikanın 168 metre boyunda 
ve 190,000 ton demir cevherini 
alaçak olan ve 9 tonluk vinçleri 
bulunan büyük bir ilk madde de 
posu vardır. Demir cevheri bu am· 
barlardan doğrudan doğruya yük· 
sek fırınla<a gitmektedir. 

Günde yüzer ton ham madde 
istihsal eden iki yüksek furunun 
kutru hariçte takrihen dokuz metre 
ve yüksekliği de 30 metredir. Bu 
fırınlarda günde 2,5 milyon metre· 

Anıt 
Atalürk'ün anıt kabrinin pan· 

teon şeklinde yapı~ıp yapılmıyacağı 
Partice kararlaştırılacak. 

Panteon rumca bir kelimedir. 
"Bütün, manasına gelen "pan., ve 
"ılab" manasına gelen "theos" söz· 
lerınden gelir. 

Greklerin ve Latinlerin tekmil 
ilahlara birden ithaf ederek kur . 
dukları mabedlere bu isim verilirdi. 

Modern hayatta ise, vatanı yük 
selteolerin hep birlikte gömüldük· 
leri anıt-kabre böyle ad verilmiştir. 

* 1 

1 

Romadaki Panteon mevcudların 
en meşhurudur. İsanın doğuşundan 
28 sene evvel Octave'm damadı 

ve Panteon 
GÜNÜN MEVZUU 

Vipsanıus Agrippe tarafından bi 
tirılmıştir. Bütün ilahlara itham 
olunmuştu. 

Konstantin bunun ihtişamlı ziy
netlerini çıkarttı . Barbar istılası za
manında bina büsbütün yağmaya 

uğradı. 60z:s 615 senelerinde Papa 
dördüncü Hoifas tarafından bina 
hıristiy ,mlaştırıldı . Bir çok meşahir 
buraya gömülmüştür. _ 

Romanın bir panteonu daha var 
dı ki, harap olmuştur. Atinanın da 
yüz yirmi sütunlu bu isimde bir ~i 

nası mevcuttu; eseri kalmamıştır. 

~ıll· 
Parisin panteonu evvelce eti 

olarak yapılmağa başlanmıştı .... ~~ 

ti.tuante meclisi, burasını b~' 
ölülerin gömülmesine tahsis ett~~· 1 

JY•'' J.· J. Rousseau, Voltaire, tltf 
·ye beau, ve sair tanınmış şa bsı ~~ 

huraya nakledildi. ConventioflıJııı 
hı1meti ise Mirabeau'yu ka 0~~ 
Marta'yı koydurdu. Paris pant:,t~ 
böylece muhtelif seforler rJJ:~~~ı 
de~iştirmekle beraber en 111

0
11'' 

Fransızların müşterek mezarı 
kalmıştır. ..,ıe 

bOt 
Atatürk anıt kabrine de . f11c 

bütün meşhur büyük Türkler_
111ecel1 

zarı mahiyeti verilip wriJcıı•Y 
Partide kararlaştırılacaktır. 
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S on haftalar zarfında birçok 
Alman kıtaları garp hudu 

1 dunda ve bilhaeaa Holanda 
r 'tt Belçika toprakları civarında top· 

1~nrnış bulunuyor. Zigfrit hattı ge· 

Bir Avrupa gazetesinin 
1

' verdiği şayanı dikkat 
malumat 

ıJ tisin~ ve lsviçreden Şimal denizine 

ti ~1dır bütün garp hududu boyunca Hitler 1938 stnesinde temizle· 
"1alanmış olan Alman kıtaları he· me hareketinden sonra General 

1' ~Gı bu cihette kat'i bir harekete Keiteli de yüksek mevkie getirdi. 
ttçrniş değildir. Hatta geçenlerde 1939 temizleme hareketi Hitlerle 
~k yakın bir tehlike olarak görü· hemfikir olmıyan bütün yüksek ku 
~il Hollandanın istilası da Belçika· mandanları mevkii iktidard3n düş. 

it 11 gayreti sayesinde bertaraf e· melerini mucib olmuş ve bu arada 
"' ~11rni~ti . · Keitel müstakil bir fikir sahibi olan 
~ ~ .Bugün Alman kıtaları ~arp cep- serbest düşünceli kumandanlar ara· 
d tsınde bir taarruz hareketıne ge- sında bulunmadığı için bor meydan 

~tlcrse ac~ha neti~~ ue .. ol~r? Bu dan Hitlerin emriyle istifade etmiş-
ııt?kcsin merak ettı~ı sualdır. Al- tir. 

s' ~ ordusunun muvaff akiyeti hiç 
. tp~:siz idarecilerinin ehliyet ve 
~ bılıyttine bağlı olacaktır. 
t1 Şuhalde Alman ordusu kimler 
; ~~fırıdan idare ediliyor? Ve Hit· 

Yon Brauchltsch 

Fakat Alman ordusunun hakiki 
kumandanı ve erkinmarbiyecinin 

beyni olan General Keitel değil, 

General Valter von Brauchitsch'· 
tir. 

Hayatı tetkik olununca Gene~al 
Valteıin bir Fransız mektehın 

de tahsil etti~i görülür. General 
Von Brauchitsch, General Kcitele 
tamamen muarızdır. Prusyalı olan 
zabit, mağrur ve yüksek l-akışlıdır. 

Zaman ile karakter itibariyle meı 
hur Von Ludendorfa benzemekte
dir. 

General Von Brauchitscb, Von 
Ludendorf gibi siyasetle çok yakın· 
dan alakadar olan bir generaldir. 
Siyasi davalar hususunda fikrini 
söyleml'kten asli çckinmiyen Ge
neral Von Brauchitsch bu münase
betle bir kere de tevkif olunmuştu. 
Fikirleri dolayısiyle nasyonal sosya 

- Gerisi altıncı sahifede-

ruı: • ı; 

12 Aylık 
6 Aylık 

3 Aylık 
1 Aylık 

100 
100 

ı -Dış memleketler için Abone 
bedeli değ'işmez yalnız posta masr,afı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir. 

Kahvede o~uran iki Almanııı da 
elleri b~ğlanmış ve Alman toprağı· 
na sevkcdilmişlerdir. Müteakiben 
Gestapo ajanları mitralyözler kah· 
ver.in sahibine ve garsonuna ve 
gümrük memurlarına tevcih edilmiş 
olduğu halde Hollanda otomobili
nin basamağına çıkmışlardır. Bunlar
dan biri yaralı şoförü otomobilden 
dışarı atmış, motörü çalıştırmış ve 
otomobili Alman toprağına sevket· 
miştir. 

- ırı İtimadını kazanarak harbede· 
d 'tk kıJVvetler başına getirilmiş olan 

tthsiyetler kimlerdir? Bazı istisna-
Büyük Siyaset mecarası 

Kırmızı beyaz renkteki gümrük 
maniası tekrar inmiş ve otomobil 
Alman toprakları içinde süratle kay. 
bolmuş tur. 

• 
1 bu unmasına ı ağ men Alman 

) ~Si'!\ kımıanılanlarının hemen ek. 
•tıisı halk tarafından tanınmakt~ · 
~1'· Buna rağmen içlerinde beynel 
111•1el harp tarlhind~ yer almağa 
~ıı>'•c~ edcoier de yok değildir. 
A iman yüksek komutanları ar~~ 
<"\sında ilk olarak General Keı 1tl'd F h k ee baksetmek icabeder. il a· 
1k;ı General Keitel, Rayş hükfime 

lıt\ A k•' ' ' ırı en yüksek asken mtv ıını ış· 
taı ecmektedir. Onun daha fevkin-
d.. H' I ısc ancak Hitler vardır. ıt er 
kılfııı olmamakla beraber orqü baş 
~ltıandanlığını deruhte etrni~ vazi

)tttedir. General Keitel emir ver · 
~tk hakkına malik olan yalnızca 
~~brf'rdir. Bunuu dununda ise Al · 
t •tı Yuksek kumanda mevkiini iş· 
~eden diğer generaller vardır ki 
~ . '•r nazari bir şekilde General 
tıtelin muavini mevkiindedirler. 

' ~crıcral Keitel şimdiye kadar 
~dıye kadar hiçbir parlak muvaf · 
~ •~et gösterememiş ve askeri bir 
~·b"Ya malik olduğunu da isbat et
't değildir. 

ııı· lırnumi harp sırasınca genç bir 
d 

1
''

1•y olan Kcitel biıkaç ay müd 
~tle bir kaç ay müddetle bir top· 

trk~layına kumane~ e~miş, bili~a~e 
~ '-rıı harbiyeye ıntıhap etmışhr. 
Ilı ''Pterı sonra askeri kumandanlık 
'~k" 'ttl •ınden çekilmiş ve hiç bir su· 

11.. e kendisini halka tanıtacak bir '<l•"k' . 
~l 1 ışgal etmemiştir. 
Pi'1Yonal Sosyalizm ihtilali pat 

'ltd 1•dığı A.aman Keitel birkaç se· 
ı4"1'rıberi harbiye nezarttinde ça. 
)'t 

11
kta idi, Askeri mahaf ıldn ga 

~t Çekingen olarak tanınmış olan 
ıteı A. 

~il iman ordusnnun en mah· 
tııbiti idi. 

Hollandadan Almanya
ya kaçırılan iki İngiliz 

YAKALANAN ELZERIN iDAM EDILDIGI ŞAYIALARI VAR 

Londra : 26 ( a a. ) - iki eski 
fngi:iz zabiti, t3aynes Best ve Stev· 
ens, Müoih ~uykastine lngıliz tebea
sını karıştırmak hususundaki nazi 
komplosuna kurban gitmiştir. 

Deyli Express'ın Amsterdam 
muhabiri. 9 Teşrinisanide Alman 
hududu yakınında Hollanda toprak 
farında iken bunların dramatik bir 
şekilde nasıl Almany~ya kaldırıldık· 

farını anlatıyor. 

Almanya'dan gelen haberlere 
göre, bu lngilizler Leipzig'dt Elser' 
le birlikte muhakeme edileceklt!rdir. 
Bu muhakeme nazi harbinin ilk bü
yük tiyatrosu olacaktır. 

Deyli EXpres, Himmler'in tezinin 
hiç bir esasa dayanmadığını göste. 
riyor ve diyor ki: 

.. Bu tezde iddia edildiğine göre, 
Münih Suykastini tertip etmiş olan 
bu iki zabit Almanyaya girmek isti
yorlardı. Fakat zayıf bir nokta var 
ki, o da, bunların infilaktan bir gün 
sonra tevkif edilmeleridir. 

Hududa birkaç metre 
mesafede •• , 

Bunların Hollanda toprakların

dan kaldırılması en hayali bir casus· 
luk filmine mevzu olabilir. 

Hadise Vcnlo'da hudut hattın· 
dan birkaç metre mesafede Hollan 
da toprağında bulunan kahvenin ö-

nünde cereyan etmiştir. 
9 Teşı inisani öğlenden SQnra, 

iki lngiliz zabitı yanlarında bir Hol
landalı olduğu halde geme bir Hol· 
landalı şoför tarafından idare edilen 
büyük bir otomobille kahvenin önü. 
ne varmışlardır. O anda gümrük 
parmaklığının kolu kalmış ve mit
ralyözle mücehhez altı kişi bir Al· 
man otomobilinden ve Alman güm
rük karakolurıdan ~ıkmıştır. Bunlar
dan ikisi Hollanda gümrük k<örako
lu önünde bekliyerek içerdeki Hol
landa memurlarına kıpırdanmama· 
)arını ihtar etmişlerdir. 

1 
Bir dı~eri kahveye girerek kah· 

venin sahibine ve biraz evvel hudu- 1 

du geçmiş olan iki Almana silahla· 
rını çevirmişlerdir. Diğerleri ise Hol· 
)arıda otomobiline ateş ederek şofö· 
rö yaralamışlardır. 

Alman topraj1na geçi• 

Bunun üzerine, otomobilin için· 
deki iki İııgılizle beraber olan Hol
landalı otomobilden atlamış ve Hol 
1anda gümrük karakoluna doğru 
koşmuştur. 

Fakat daha sokağı geçmeden 
mitralyöz ateşiyle yere serilmiştir. 

Yüzbaşı Best ve yüzbaşı Stevens 
arabadan dışarı çekilmiş, elleri bağ
lanmış ve silahla tehdit edilerek hu 

1 
dudu geçmeğe mecbur edilmişler· 
dir. 

Kahve sahibi ile gümrük me. 
murları o zaman Hollanda makama. 
tına telefonla meseleyi anlatmışlar
dır. 

Hollan'da polisi Venlo şehrine 
geldikleri zaman hudut sükunet için· 
de idi ve yalnız Alman gümrükçü· 
leri vardı ki, bunlar da hiç bir şey 
görmediklerini söylemişlerdir. 

Hollanda'n1n Berlln'e muhtırası 

Londra : 25 (a.a.) - Daily Tc
l~graph gazetesinin Ams!erdam mu· 
habiri yazıyor: 

Berlin'deki Felemenk maslahat
güzarı 9 Teşrini,anide Venlo'da ce· 
reyan eden hadise hakkında Alman 
hariciye: nazırına bir muhtıra ver-
miştir. 

Yakalanan lnglllzlerln hal 
tarcamelerl 

Berlin, 25 a a.- Salahiyettar 
bir makam, yakalanan iki lngiliz 
Entelicens servis memurunun terce 
meihalmi bildirmektedır: 

1- Richard Henry Stevens, 
1893 te Atina'da doğmuştur. 1909 
sen~sinden 19 l 1 senesi11e kadar 
Heidelberg'te bir lngiliz - Alman 
mektebine devam etmiş, fngiltere 
de polis imtihanlarım girmiş, 5on
ra 1913 te Hindistana gitmiş,1930 
da Avrupaya dönerek Estonyada 
faaliyette bulunmuş, sonra yine 
Hindistana dönmüş ve İngiliz is 
stihbarat servislerinde çalışmıştır. 

2 - Sigismund Bayne Bcst,1885 
de logilterede doğmuştur. Umumi 
harpte, İngiliz genel kurmayı İstih
barat dairesinin başında bulun
muştur, 

- Gerisi altıncı sahifede -



Sahife :6 Türksöıii 26 

Alman ordusunu şimdi hangi 
generaller idare ediyor ? 

- Beşinci sabif eden artan -

1 

Haber alındığına göre Majino 
hattına taarruz edecek olan Alman 

Jizme pek yakından temas etmesine 1 ~ kıtalarmın kumandasım General Re. 
ratmen, kendisi yüzde yüz nazi 1 icbnan deruhte edecektir. Bu Bu 
değildir. busuta kendisine rakip olarak yal· 

Bütün ihtirası Hindenburgun eski 
miJlazimi gibi yeni haroin bir 

şimıeği olmak ve harbin en müthiş 
darbesini vuran general rütbesini 
kazanmaktır. General Yon Brau 1 
chitsch de, geçen Umumi harp kah 
ramam Ludeodorf gibi ilk büyük 
muvaffakiyetini şarkta kazanmakla 
işe başlamıştır. Bu muvaffakiyet 
kendisine garbe dönerek ayni şekil 
de hareket edip ayni muvaffakiyetli 
neticeler kazanması ümidini besle· 
miştir. (Tabii geçen harbin son saf. 
hası hariç) bütün bunlara rağmen 

General Von Brauchitsch'in General 
Keitel ile müşterek noktaları da 
vardır. 

O da Hitler tarafından seçil
mezden evvel kumanda mevkii işgal 
etmemiş olmasıdır. O zamana kadar 
bürodo çalışan bir erkanıharp zabiti 
vaziyetinde kalmış, fakat hiç bir 
zaman hakiki bir asker olamamış-
tı. 

Klmler harbedecek 1 

General Von Brauchitsch'in mu· 
avini topçu Cenerah Franz Hal 

der'dir. Yanlış veya doğru oldu~u 
hakkında birşey söylenememekle 

, beraber bu zatın Alman ordusunun 
en kötü generali olduğu ileri sü· 
rülmektedir. Hatta bu bilgisizliği 

do\ayısile Von Brauchitsch'in ken 
'tHsini seçmiş olduğu da söylenmek 
tedir. Kimbilir belki de Ludendor 
fon şöhretj ile biraz küllenmiş olan 
Hindenburg muvaffakiyetini bu in 
tihaba sebebiyet vermiştir. 

Alman yüksek kumanda mevki 
inin bu en güzidı generallerinden 
sonra sırada garp harekatında bü
yük bir rol oynıyacağı ümit olunan 
General Valter, Valter. Von Reic
hanan gelir. Malum olduğu üzere 
general Reicbenan bir hafta evvel 
Hitlerin garpte harekete geçmesine 
mani olan kimselerin en başındadır. 
Bu nokta üzerinde General Reic· 

henan ile Alman devlet reisi ve yük · 
sek erkanıharbiyesi arasında ufak 
bir ihtilaf çıkmıştır. 

Eski topçü zabiti olan bugünkü 
General Reichenan, oazi rejimine 
büyük bir sadakat göstermiş, çok 
mühim kumanda mevkllerinde bulun· 
muştur. Hitlerin mevkii iktidara gel· 
mesini müteakip zaman zaman Mü· 
nih ve Leipzig garnizonlarına ku · 
manda etmiştir. Bu askerlikle nazi 
rejimini mezcetmiş yegane Alman 
generalidir. 

Hitlerin kendisine o kadar kati 
bir itimadı vaadır. ki kendisini Al. 
man erkanıharbeyesi ve ordusu ba
şına getirmeği bile düşünmüştür. 

Fakat ordunun buna mümaneat et 
mesi Hi tlerin kararını tadile sebebiyet 
vermiştir. 

nrzca General Rundsted görünmek. 
tedir. 

General Rundsted geçen sene 
Alman kıtaları başında olmak üze· 
re Südet mrntakasını işgal etmişti. 
Bu sene de Polonyayı işgal eden 
Alman kıtalarınm t'n ileri hatları 
General Rundstedin kumandasında 
bulunuyordu. Bu kumandan müthiş 
bir enerjiye, şiddet ve dehşet ifade 
eden bir karaktere mali~tir. 

Bunlardan maada Almanların 
çok ümitvar oldukları generalle·i 
arasında General Gunter Von Klug 
gelmektedir. Almanlar yüksek ku 
mandan mevkiini işgal eden asker· 
)erden, evvelce Verdunda harp et 
miş ve yaralanmış olan bu general 
Alman milleti ve ordu tarafından 
fevkalade sevilmektedir. 

General von Gunterin babası, 

umumi harpte Alman erkanı harbi 
ye reisliği yapan ve Marın muhare
sindo ölen meşhur General von 
Kluch idi. 

Büyük siyaset 
macerası 

Beşinci sahifeden artan -

lnglltere Alman lddlalar1nı 
reddediyor 

Londra, 25 a.a. - Royter a]an 
sı bildiriyor : 

Himmler, [beyanatında, Münih 
birahanesi meselesiyle Venlo işi ara 
sında bir münasebet bulunduğun

dan bahsetmiş olmasına rağmen, 

böyle bir münasebetin vücudunu 
hükmettirecek bir delil yoktur .Him 
ler, entelicens servisin, Münib suy· 
kastını teşvik ettiği ve paraca yar 
dımda bulunduğu iddiasındadır. ln 
gilizlerin L:heyde bir tethiş ihtilal 
merkezi tesis ettiklerini ve bıı mer 

kezin Almanyada faaliyette bulun 
duğunu iddia eylemektedir. Him
ler, enteJicens seruise mensup iki 
memurun kaldırılmasından bahset
mektedir. 

Suikastı kim hazırladı ? 

Himmler, bu hadiseler arasında 
bir münasebet aramak suretiyle, 
Lahey'deki merk~zin, Münib sui· 
kastı mesuliyetini taşıdığım isabet 
etmek istiyor. Fakat Himmler'in 
sözleri delil teşkil edemez. Bilakis, 
bizzat onun kendi sözlerinde, sui· 
kastı Gestaponun kazrrladığı delili 
görülüyor. Filhakika, Himmler, kal· 
dınlan ~iki memurun "Gestapoya 
projelerini ve planlarını ~ifşa ettik
lerini,, söylüyor. Eğer bu memurlar 

2 ;=1=;= - mw en -

Garp cephesinde 
büyük hazirlık 

Paris : 23 (Havac;) - Dun moze 
lin şark mmtakıl'>mda Almanların yap 
tığı bir baskın hareketi akim kalmış 

tır. Fransızlar birkaç esir almışlar

dır. 

Şedlant Uzcrcnde Alman tayyare 
!erinin yaptığı uçuşlara ,yedi tayyare 
iştirak etmiştir. Bu tayyareler hiç bom 
ba atmadan uzaklaşmışlardır. 

Baltası krözUrU kasara 
utradı 

Paris : 25 (Radyo) - Belfast 
kravözUı·u bir torpil veya mayına çar 
parak hasara uğramıştır 20 yaralı var 
dır. Geminin tamirine derhal başlan• 

mışbr. Bu modern bir kravözUrdur. 
Ve 10.000 tonilatoluk bir kravö· 
zUrdur. İngiliz donanmasının HO ıncı 

kravözıırudur suratı :-3~ - 32,5 mildir 
altı pusluk topları , vardır. 

Batan Alman tahtelbahlrl 

Londra 23 : \RoyteJ) - Fransız 

deniz kuvvetleri Alma.nyanın bir de
nizaltı gemisini daha tahrip etmişler· 
dir. 

Alman ihracatının mUsaderes• 
Londra : 2:) (Radyo) - Alman 

ihracatının mUsaderesi hakkındaki ka 
rar sali gUnU tatbik edilecektir. 

Paris : 25 (Havas) - Cephede 
dun gece çok sakin geçmiştir. Kayda 
değer hiç bir hadise olmamı~tır. 

Londra : 2:S (Radyo) - Danimar 
kada ki politikan gazetesinin ya:tdığı 
na göre, garp cephesinde 200,000 İn
giliz asker1 harp etmektedir her haf
ta Fransaya, İngiltereden 35,000 ton 
harp malzesi ile ı:J,000 ton yiyecek 
gönderilmektedi. Almal')ların gaı·p cep 
hesinde motorin kuvvetleri okndar 
fazladırki, burada. dört adama. bu na 
kil vastası duşmektedir. 

Romen kabinesi 
-Bırinci sahifeden artan-

siyasette hiç bir deği~ikli~ yapmıya· 

caktır. 

Londra : 25 (Radyo) - Taymis 
garctesi bugünkü baş makalesini, Ro 
manyadaki kabine değişikliği hadise 
sine hasretmiştir gazete bu yazısında 
co~rafı ve iktisadi vaziyeti dolayi!':ile 
Romanyanın Alman iktisadi ve siya· 
si tahakkümünden çok kaçındığını, 

Kral Karolle hükkfimetin bitaraflığı 
muhafaza}a çalışacaklarını anlatmak
tadır. 

bu ifşaatta bulunmuşlarsa, d · rnek 
ki Gestapo prOj! ve plana vakıfı 1 

ve Gestaponun bu proje ve plana 

u~kıf olması, suykast yapıldıktan 

sonra, Gestaponun bunu bizzat ter· 
tip etmiş olması demektir, Zira, 

suikastın vuku bulacağını bildiği 
halde mani olmamıştır. Meğer ki 
Himmler yalan söylemiş olsun. Bu 

takdirde entelicenı- servisin bu işte 

hiç bir dahli yoktur. 

Elzar idam nu edllmı, ? 

Amsterdam - Münib suikastı
nın faili olarak itham edilen Elser
in idam edildiği hakkında şayialar 

dolaşmaktadır. 

200 milyon sene evvel 
yaşayan bir hayvan 

Almanyada Helberstadt civar 
dl balıkçı bir çukurda iki yüz f11 

yon sene evvel yaşamış olan kap! 
bağa gibi kabuklu bir ha rvanın 
kiyesi bulunmuştur. 

Bu hayvanın kafatası 52 saot' 
uzunluğunda ve 44 santim eniud 
bu hayvan kürreiarzm en eslci sek' 
nesi hayvanlardan hem suda hefJI 

karada yaiıyan ve timsaha bentİ 
bir sınıfa mensuptur bu sınıfa ' 
birent Ahodontu ismi verilmekt 
bu hayvanın kuyruğu uzundur fak 
diğer uzuvları cü,sesine nazaran ' 
inkişaf etmiştir. Göksünde kalk' 

gibi gemik bir zırh ile mahfuzdur 
Kafası da rnihfer gibi kalın bir · kf 
mik mahfaza içindedir. 

Şimdiye kadar yüz milyon18' 

ca sene evvel yaşıyan bu garip 1 

ruf hayvanların Avruparfa yaJıı 1 

tahaccür etmiş kum tabakalarınJ 
kalan ayak izlerinden başka bir erJ 
rine tesadüf edilmemişti. ~ 

Bu hayvan maden kömürltl 
devrinden sonra yani kürreiarzı k'P 
lıyao kesif ormanlar zelzele dolaY1 ~ 
sile altüst olup üzrini sular ve b'' 

taklıklar kapladıktan sonra yat' 
mıştır; IJim noktasından çok k11 

mettar olan bu hayvan ba.kiyeJ' 
Holberstadt şehri müzesine nakle 
dilmiştir. 

(ilan) 
Adana Belediye Riyase' 
tinden: 

·~ı 
Belediyede münhal bulunan 'cıı 

katiplik için Tesrinisanioin 29 uıı • .. 9 
Çarşamba günü saat 15 de rııtıS 
baka imtihanı açılacaktır. d 

Taliplerin Orta mektep rııet~ 
olması ve askerliklerini yapmış 
lunması ,arttır. ,il' 

Müsabakaya iştirak edecekle,( 
mezkur tarihhe kadar evrakı 111~r 
biteleri ekli dilekçelerile bele0'r 
riyasetine müracaatları ilan ohıfl~ 

1) 1' 
26 - 28 - t l-" 

Adana askeri satanaltt'~ 
komisyonu reisliği o de"' 

'"'ıer' 
Bütün malzemesi verilmek iJ ~ti' 

1500 takım palaska [diktirileCe te' 

Muhammen fi atı 990 liradır. f I~ 93~ 
minatı 741ira 25kuruştur.27 /11 ,~~ 
pazartesi günü saat 15 de 1~· 
eksiltme ile 1 münakasası y3P oıı'j: 
ğından şartnamesini her g~tl ~~.te' 
yanda rörebilirJer. Talipler•11 1 ~o· 
minatlarile belli gün ve sııatt:,. 

• ~ 1 .,,. olun 6 
mısyona muracırnt arı ı an ~ 

12111121 
11190 
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A s • 
1 d a n e ma 

Süvare tam 
8 de 

Bu akşam Süvare tam 
8 de 

Aşk, Heyecan Macera 

örümcek 
3 de vre tekmili birden sene nin en müthiş macera ve 

Pek yakında: Seviştiğimiz günler 

...... _____________ ---------------------------------------
~LSARAY 

'Oa SiNEMASININ -0-
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Muvafakiyetle Göstermekte Olduğu 
llahi Yıldız 

~Danielle Darrie ux'nin · 
l\ Son Fransızca Sözlu Şıı.hnseri 

·~~. 

! Şafağa l 
;oöNOŞi 
t'I'~ ... ~~ ~a, .. 
~e lln Güzel F lm M~raldılımna Bedii 

\'kini Fdzlasıle Tatmin Etmektedır 
~ lLAVETEN : 
~tro Jurnal, Dllnya Haberlerl 

Pek Yakında 

Sunsuz İstek ve Arzu 
Üzerine 

TAN Sineması 
Göstermekde olduğu Kan Alay 
filmini kaldırarak Senenin .Şaheseri 

GüLf\JAZ 
SULTAN 
~~--

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Emsalsız filmı bir iki gün daha 
göstermek mecburiyetinde kaldığını 

Arıeyler 
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1
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l
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'" ~a ..._ .. 

·••Uracaatları 

11203 22 - 27 - 1 - 5 

1 

Muayenehane nakli 

Doktor Osman Bozkurt 
Muayenehanesini Kızılay caddeı;inde merhum Doktor Süleyman Sırrı· 

nın evine nakletmiştir . 11200 4-15 

Dr. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları · mütehassısı 

muayenehanesinde hast .. !arını kabule ıı Hergün 
başlamıştı• -

------- ---------------------
Yazıhane 1 

Avukat Macit Güçlü ve Abdullah Türkucu yazıhanelerini Abidinpaşa 

1 
caddesinde Namık Kemal mektebi karşısında doktor Melık apartımanı· 

nın alt katına nakletmişlerdir. C. 

-
ilan 

Seyhan Vilayetinden: 

Tedavülden kaldırılan bronz beş 

ve iki buçuk kuruşluklarla Nikel 

kırk paralıkların Mal sandığınca teb. 

dil müddeti 31/ 12;939 tarihinde 
hitam bulacağından halk elinde 

mevcut bu ~araların götürüp tebdil 
ettirmeleri ilan olunur. 

ll ıt 1 

Ceyhan iskan memurlu
ğundan : 

Kazamız göçmenleri İçin (1820) 
liralık tahsisatla (28\ baş çift Öküzü 
satın alınacağından satışa talıp olan-

ların yüzde 7,5 depozito akçası tu
tan olan ( 136,5) lir ayı Ceyhan Ma
liye veznesıne yatırarak alacakları 

tesellüm makbuzlarım hamilen şe

raiti anlamak üzere 4 - Kanunut"v
lel- 939 Pazartesi günü saat 14 de 
Ceyhan iskan dairesine mÜl'acaat· 
ları ilan olunur.11205 231?6/:\013 

- -' 



Sabıfe 8 Türksözü 26 T ttşrinisani 939 

Adana Borsası 

PAMUK ve KOZA 
- -

CiNSi 
KiLO FtATI 

Sahlan Mikdar 
En az fn çok 

( K. s. K. s. Kilo 
Koza 8~ 
Ma. parla fi ~ 37 40 • > 

Ma. temizi • 33 35 

1 

Klevland -43~50 -
50 ___ 

KlevlandTY~M. ) 

' YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

Çl~IT 
1 

1 

1 1 
Yerli •Yemlik,. 

1 .. •Tohumluk,. 1 

HUBUBAT 
Buğ'day Kıbrıs 1 

- •-- Yerli 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 14,75 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç " " 15 .::ı Dört yıldız Doğruluk 11:1 
~ u::: üç Er::: • • 
o - Simit = ıa " ::ıG > Dört yıldız Cumhuriyet =' N V- üç ...... .. .. 

Simit 
" 

Livorpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
25 / 11 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim 

Hazır 1-+ 67 Liret 

ı-Rayişmark 
--

Vadeli 1. 03 
Frank (Fransız ) -2-95 -6-G3 Vadeli [[) Sterlin ( inğiliz ) -5-n-

Hind hazır -6, 86 Dolar (Amerika) 
-

!~9 ı 60 
Nevyork o 00 Frank ( İsviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

•• "' 
32,000-LiRA MUKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 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 • 

1 

60 • 100 
" 

6,000 
" 65 • 50 • 4.750 • 

250 • 25 .. 6.250 • 
435 32.000 

T. iş Bankasına par~ yatırmakla, ya1nız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

·----------------

1 
TÜRKSÖZU 

GAZETECİLİK-MATBAACILI 
• • • 

Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa• 
cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Türksözü 
Cilthanesi 

I Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

En modern vasıtalar 

mücehhez bulunuyot 

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

vizitler, haritalar, planlar, mak
buzlar , her boyr{a defterler, 

Renkli afişler 

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

Kitaplarınızı Şark karı yah11 

Avrupa karı nefis bir cild içİ 
görmek istiyorsanız TürksÖı 
Cildhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild, bölgede ancak Tür~ 
sözünün sanatkar mücellidİl'l1~ 
elinden çLkabilir. 

... ............................................. ~ 

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

1 

Kadın 

B. 
şapka 
KETİ 

• 
evı 

A d ·ı d 1 ·· · · · apıh' rzu e ı en mo e uıerıne yenı ve tamır ':I 

Adres: Yeni postane karşısı No:zO 
11149 ,.J)I 

/ı 
------------------------·----------------------~ ~dt ~~ 

1 

R. C. A. Radyoları 
g e ı d • 

ı 

l11ıı, 
''c 
~· t ~ 
t 

~~ 
bıq. 
d,, 

liııd 
tl!ı 

Abidinpaşa caddesinde ~\· 
Muharrem Hilmi Re~ ~ 

34 

d'·rii Umumi neşriyat mü u 

Macid Güçlü 
Ad T .. k .. .. atbassı 

ana ur sozu m 

ı~t 
b_, 
~ılı 


