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i Baltık denizi i 
• • 

t lllethali kapandı i 
• • ' . 
• • ' . ~ Mayinler ~ürükleniyor i ' . • • ! Amaterdem : 7 ( Rad- e 
! ~o ) - Haber ahnd161na gö i 
! te, Almanyamn Şlmal sa· i 
! hlUerinda döşedl61 mayin· t 
! 1•rden olr kısmi sUrUklen- i 
t ~·· va Baltlk denizi met- i 
. annt kapamı,tır • i 

,. t taveç , Norveç hUkO· i 
t ltaetterl bu vaziyet kar••- i 
i ••nda sinirlenmektedir. ! 
'·- . .................. ~ ...... .., .............. ~ .... -. 

Garp çephesinde 

Müthiş bir 
1ı hava harbi! 

On dokuz Alman 
tayyaresi düşürüldü 

}laris : 7 (Radyo)- İki tııraf ha· 
\>ak 
~ uvvetleı-i aı-nsında şiddetli mu· 

~ a~ebt!ler oldu. 9 Alman avcı tay ya
tsı d 

"ı lt~Uruldu, Fransız hava filola-
"da h" n ıç zayiat _yoktur. 

~' l)lın ,yapılan istikşaf uçuşlarında 
r:~llsıı; tayyareleri kıymetli fotoğ

nl' ::ılmışlardır. 

Finlandiya'nın 
Moskovaya 
son cevabı 

Fin kabinesi dün 
toplandı, verilecek 

Cevabı kararlaşdırdı 

'----- :(. 

1\41emıekette örfi idare 
flJen ilan edlldl. Muhabe 
'"at ve gezmeler için 

~tlarko~ 
.!.. ---.. 

Lo d lı1: l 11 rn : 7 (Rodyo) - Alınan ha 
I' (! 

l~I\ l'ı; giirc. Finlandiya kabinesi top 

l'ıtı llı ve sovyct Rusynya v.erilecck 

,~l!\•ah ı kararlaşdırmışbr. 
l "'1.:" "l np hu akşam VC) ahud yarın 

() ~0vn~ n telılig edi lccek t.ir. 
1 )• 

ı~ 11 
1 
'er taraftan Finlandiya.da örfi 

ı 1: f'] 
\o~ d' 1 en ilan edilmiştir mektuplar 
(.ı '&tr lıııtıın nıııhabant ~ansörc tıı. 
"'" lııt geec} ri gezme, k:ı..' tlcrc tabi tu 

Uştur. 

GÜNDELiK SİYASİ GAZI<:TE 5 Kuruş 
8 T. Sani 939 Çarşamba 

BELÇiKADA ENDiŞELER ! 

Almanya , Belçika bita • 
raflığını çiğneyecek mi? 

Belçika Nazırlar Meclisinin 

Londra : 7 ( Royter ) - Haber 
verildi~ine gôre , Belçika başvekili 

Belçika milli müdafaa nazırı ve ha · 
riciye nazıı ı ile bir mülakat yaptık· 

tan sonra Nazırlar Meclisini topla· 
mışlır. 

Bu kah ne içlimaında mühim 
mevzular drafıııda konuşmalar ol-

SOVVET iHTiLALI . 

VIL DÖNÜMÜ! 
Molotof bir nutuk sayledi, ve kapi

talistlere, emperyalistlere hücum etti 

mühim içtimaı 

muştur 
Almanyanın ı:ı\... s•k Belçika top 

rak laıı üslüncf e hıı va fılola ı ı uçur· 
ması ve bu suretle mütemadiyen bi
f;ırafhğınm Alm;ınlar tarafından ihlal 
edilmesi memlekeıte ciddi bır endişe 
tevlit etmiştır . Bütün bu vaziyetler 
hakkında hükumet uzun rıüzakereler 
yapmış ır. 

Şimdi Belçikada eski nikbin hava 
yerine bir hu1.ursuzluk havası eırnek
l~dır . 

Görülüyor ki Alm ınya . bitaraf 
mem eketlerin kuvvetlerıoı yoklamak 
için tedbirlt>r yapmaktadır . 

iyi haber al;ın meh.ıfıl,Belçikanın, 

bu haller karşısında yeni tedbir al
mı vacıığını, çiink.ü kendisini müdafaa 
eciecek tec:!hirleri evvelce almış ol
du~uııu söylemektedir . Ayni mehafil 
bu tedbırlerin müdafaa için kati ge· 
leLeğini de ilave etmektedir . 

1- -------
1\\o,kov:ı. : 7 Radyo) _ lh_,. Mo 1 Beynelmilel vaziyet hakkında 

~! 

Bay Moloto\ 

lotoF Hl!'j Sovyd ihtilalınırı yıl <lö· 

nümU mUnn-.ebt-t.iylc ·' apılan buyuk 
1 • l l • ' k .. 1 . t' mera ... ıml c ıır nu.u -.oy emış ır. 

Bay ,\lolotof hu nutk.ındo. kapıta 

lisl ve empcr.' o.li.;llcrc ~iddetle hu 
cumlnr yapmıştır . 

:"\:ı.zır. lrngUn ga.rpde 750 milyon, 
Uzak şarkla ;):)() milyon nUfusun harp 

etmekte oldugunu ''e fakat So,·.p~t 
Ru~yanın butun bu harplerden u:=ak 

kaldıgını çltnku Sov.Yetlcr bidiğinin 
yalnız kendi ko.fosı ile hareket etti
gini. ha;-kasının kafasile hareket etmc 

diğini söylemi~ ve Rusyadaki dahili 
"i.ya~c.ıHen ılc bahsetmiştir. 

D 
a 

Londra : 7 (Royter)- Alınan haberh·re göre Alman kıtaatı Belçika ve 

Ilolanda hudutlarında tnhşit etmektedir . 

Paris : 7 (1 lavns)- CcbhclerJe kUçUk Alman ıııtıfrczelerinin h:ı.rekdin
den başka k:ı.,vda değer f:ı.aliyd yoktur. Farbalin FrAıı'>ızlar tarafından 
tahliye ho.berlcri y:ılnndıl'. 

* 
Antakya : 7 (Ilusust muhabirimizden)- Jlala_y umnmi meclis inlihalıı 

pazıır gUnU yapılncnktır . 

Aııt:ı.kya: i (.Ilu~usi)- llal:ı.y valisi :-;;ukrtı SökmcnsUcr ~·eni Hatay 
mebusları şcrt•finc bu gUn Turizm otelinde bir ziyafet: verdi. 

* 
Ant:ı.kyn: 7 (llusu!>i)- 1 blay beledi.) c ı•t•i::Jiı:.inc Sa.ılık Yul'llman seçil

di ve şc hiı· meclis ilk içtiınaını hogun yaptı. 

Milli Şefimizin 
yeni resimleri 

Ankara: 7 a. <o. - C. H. Paı ti
sının teşebbjsiyle en eke iki kıy
metli ressamımı1.a yaptınbn Milli Şef 
ismet İnönünün resimleri köy odala
rına ve köy mekteplerine \'arıncaya 

kadar bütün devair ve muessesata 
yetecek mıktarda basılmak üzere 
bir müesseseye sipaı i~ verilmişti. Bu 
müesscseı:e hazırlanan numuneler be 
ğcnilerek derhal teksire başlanması 

tebliğ edilmiştir. Birinci kanunun o· 
nundan itibaren peyderpey tesellüme 
başlanacak olan bu resimlerin her 
yf"rde munlazam ve mazbut bir şekil 
de asılmasını temin için çerçiveli ola. 
rak tevıii partice düşünülmüş ve 

icabeden tedbirler alınmıştır. 

Bay 
sükut 

Ruzvelt 
ediyor 

Ameri < a Cümhurreisi 
gazetecilere beyanatta 

bulunmadı 
Vaşington : 7 ( Radyo )- Ame

rika Cümhuı reisi Bay Ruz.vell harp 
imalatını tanzim eden rapoılMın t~t

kil\i ile meşguldur . 
811y Ruzvelt , kendisine mıira-

caat eden gazetecilere beynelmilel 
vıızi~·et hakkında mÜtdlfia seıdetmek
tc n ımtina etıniştır. 

Ru:ı:velr Noı veçin Alınan protes
tolarını reddedışi ıne\iZUU etrafıııda 
da hic bir kelıme ~oy lem emiştir . 
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ıı AMERiKA MEKTOBU 

l 1 
~ 

D 

~ h a o (b) e r o e r 
HAVADA ~ I 

CiNAYET Adananın imarı işleri Baraj inşaatı 

Hır Ame.ıkıılı tıılclw, mı;al

lımı111 tayyorcde ı ıırdıı : boş 
hır tarlanı irıuı pılolu malı

ıulürı e!lm<'sİ <'le reıdi 

Vakıflar 
geldi; 

Umum M .. d .. .. h . . j Sol kısım temellerin 
u uru şe rımıze atılmasına devam ediliy0' 

esaslı tetkikler yaptı 
. 

imdiye kadar tayyarede bir 
çok intihar vakaları kay 
dolunmuşhır. Fakat bu kere 

· tanarede bir cinayet işlenmiştir . 
Hadise cinayet tarıhinde şüphesiz 
ilk dt-fa kaydolunan bir vakadır. 

Vaka bir talebe ile hocas.ı ara· 
sında geçmiş ve genç pilot hoca
sını öldürmüştür. 

Ernut lech ismindeki bu genç 
pilot hocası Kari Bivenden ders 
almaktadır. Gecen gün yine birJiktc 
Eodianajolis tayyare meydanından 
bavaJaomışiardır. Bindikleri tayyare 
bütün mektep tayyarelcıioden ol
duğu gi >i çift kumandalı ~ır . 

Anlaşıldığına göre Pltç ile Kari 
Biven bir kaç zamandanberi kullan 
dıkları bu tayyaıe ile kaçmağa ve 
henüz teferruatı malum olmıyan bir 
maceraya atılmağı kararlaştırmış · 

lardı . 
O gün de iki suç ortağı bu 

teşebbüsleıine gir.şilmek üzere ha
valanıp bin metre irtifada bulunduk 
ları bir sırada bu mevzu üzerinde 
aralarında bir kavga çıkmış, istik· 
bale ait yaptıkları planlar nihayet 
döğüş ile yıkılmağa başlamıştır.Kav 
ga başlar başlamaz Pleç derhal 
Bıveni tokatlamış ve mukabilinde 
çenesine bir yum•uk yemiştir . 

Bu şekilde iki adam arasında 

dö~üş başleımıştu. Pilotleır birbirle· 
tİr · i teı ketmrnıekle beraber tayy;=
ı enin idaresini tamamen bırakmış 

- Gerisi dördüncü sahifodı::-

Vakıflar Umum MUdUril Bay Fahri Klper Ankaradan fehrl
mlze gelmişterdlr. 

Bay Fahri Klper Vaklflar idaresinin ••hrlmlzde girl,ttOI 
genlf inşa faaliyetini yerinde 
gözden geç•rmlşlerdlr. 

Umum Müdür Vakıfların bugün 
inşaat sahalarını gezmişler, Vakıf. 
lar müdürüne icap ecden direktif. 
leri vermişlerdir. 

Bay Fahri Kiper vakıflaım Ada 
nadaki faaliyetinden pek m~aınun 
kalmışlardır. 

Haber alındığına gör~, umum 

müdürlük, Ada ıadaki imar hareke · 
tini daha genişletecektir. 

Adana vakıflar idaresinin daba 
baı.1 tasavvurlarını da Umum mü· 
dürlüğe teklif edec(ği sanılmak
tadır. 

Bay F abri Kiper dün şehrimiz. 

den ayrılmışlardır. 

Hayırsever zenginlerimi
zin fakir çocuklara 

yardımı 

Adana Milll Mensucat fabrıkası 
sahiplerindea Bay Nuri Has, Mus
tafa Özgür, Nuh Naci Yazgan ve 
Seyit Tekinci Çocuk Esirgeme ku 
rumu tarafından bakılmakta olc.n 
kimsesiz çocuklara ~bayramlık ola 
rak 30 top bez ve fabrikatörlerden 
Bay Gılodo da 200 lira te:benüde 
bulunmuşlardır. 

Çocuk Esirgeme kurumu, bu 
hayırpener 1 zatlara teşekkür ıçm 

gazetemizi tavsit etmiştir. 

Şehir m.eclisi 
dün toplandı 

Belediye meclisi dün toplanmış 
ve ruznamedeki maddeler üzerinde 
görüşmelerde bulunmuştur müteaki 
ben 18 azanın imzasını taşıyan bir 
takrir okunmuştur. Bu takrirde gay 
ri sıhhi olduğu gibi kontrolunun da 
güçlüğü dolayisile bundan beş altı 

sene evvel men edılen (ÇağJI) ~kme 
ğinin tekrar çıkarılması isteniyordu. 
Bu hususta azadan bir çokları söz 
almış ve bu takrir üzerinde elraf lıca 
münakaşalar yaplarak neticede me 
selenin alakadar c>ncümence tetkiki 
ıçm encümen havaleei muvafık 

! görülmiiştür, 

Mahsullerimizin ihracını 
inkişaf ettirecek usuller 

Aldığımız malumata göre, takas 
beyannameleri üzerinde primlerin 
süratle ödenmesi husu~unda esaslı 

kdbirler alınmıştır. Mahsullerimizin 
ihracını inkişaf ettirecek bu usulün 
tatbika başlanması hakkında Mınta 
ka Ticaret Müdürlukleri muhabeıa· 
ta girişmişlerdir. 

B .. ··k S h b · · tı iltf uyu ey an araıı ınşaa 
ı· !emektedir. Sol kısım beton terile 

lerin atılmasınada devdm edilmekte 
dir. 

Diğer taraftan sağ sahilde de 
ameliyeye başlanmıştır. 

b lıJll işler hakkında temaslarda ll ~ 
'- .. Ank . . . ol• 

maıı;; uıere araya gıtrnış t 
su işleri baş mühendisi Bay .Hik11e 
Turtat da bugünlerde Ankarad 111 

avdet edecektir. 

Elim bir kayıp 

Kıymetli doktorumu:t 
İsmail Coşkun bir 
kaza netıcesinde ö\dl.İ 

Memlekettmizin yetiştirdiği ço~ 
dcgv erli doktorlarımızdan rlinbll~ 

·r 
lsmail Coşkun l'Velisi akşam bl~ 
kaza neticesinde elindaki taballc 1 

b . . abe 
patlayarak kurşun eynıne ıs 

elmiş ve derhal ölmü~tür. 
Çalışkanlığı, dürüstlüğü ile öte .. 

denberi muhitimizde çok sevilıtl1~ 
olan doktor İsmailin ölümü kt11~.1~ 
sini yetiştiren Adanamız için biiY11 

ve hakiki lıir kayıptır. • d .. ~ 
1 

. ı.t 
smail Coşkunun cenazesı ır 

kazaya uğradığı Asker 1 hast-'~9' 
den kaldmlarak bir çok dost~~~~,UI 
rafmdrn yeni mezarlığa gotıJ \! 

müştiir. Merasime lıir kıta asker dS 

bir kıta zabıtai belediye memur~ il 
r ------------------------------------, .. Ak . 1 ki getır ıştıra etmış ve çe en er 

Mareşal g r az i a n i mişl~ok sevdiğimiz arkadaı'~;~ 
tanrıdan rahmet dilerken ke iP~ 
eşinin acılarına da candan or 

oluruz. 
ltalyanın yeni erkaiiıharbiye re· 

isi Mareşal Graziani ha yatının mü· 
him bir kısmını harbetınek garnizon 
kumandanlığında bulunmak ve yük 
sek idare mevkileri işgal etmek ile 
geçirmiş bir asker ve idare adamı· 

dır. 

Bılhas~a Habeşistan har hinde 
g.ös~erdiği askeri taktik ile temayüz 
eden Mareşal Graziani Sirenaik So 
mali valıliklerinde Habeşistan kral 
Naipliğinde bulunmuştur. 

Grazi ~ni 1882 senesinde dünya 
ya gelmiştir. 1906 senisinde müla 
ziın olarak oduya iltıhak eden Gra 
ziani 1908 senesı iptidasın::la Eritre 
harbine girmiş ve ancak 1913 Sı"ne 
sinde çölü terkeJerek 1914 de Lib 
yada dövüş niye başlamıştır. 

ı Graziani harp~e daima ilk saf 

ı-
;o;oN MEVZUU =--ı ı 

larda dövüşmekle ve çabuk nazarı 

dikkate çarpmış ve 1914 de müla
zim olan Graziani 1918 de iki kere 
yara almış bir miralay rütbesini ka 
zanmışt•r. 

1919 da Makedon yada bir ala
yın başına gönderilmiş lıir müdJet 
sonra yeniden Romayı çağırılarak 
Tra blusa ) ollanmış ve kendisi ne 
harp ~ırasında bu mıntakada güriil 
tüler çıkarmış olan kabilrleri temiz 
lenıek için selahiyet verilmişti. Mi
ralay Graziani asayişi lemin etti. Bil 
hassa Fezhanda otorite bir idare 
tesis etti. Mare~al bu harekatını an 
!attığı bir kitapla bir fıkir adamı 

olduğıımı da ortay;ı koymuştur, 
Bundan sonra miralay Graziani 

Libya ya . gönderildi. Umu mi vali ve 
kili ve garnizon kumandanı oldu. Bi 
lahara Somali umumi valiliğine ta· 
yin edildi. 

Fakat onun en büyük muzaffe. 
riyeti Habeşistan harbindedir. Ce
nup kuvvetleriyle Rasdestaya karşı 

yaptığı harpta hüyük bir mıızaffe

riyet kazanmış ve bir bomba ıl!! ya 
ralandığından hir müddet sonra da 
Habeşistan kral naipligine getiril· 
mişti. 

Nihayet mareşal payesini alarak 
ftalyaya çağırılmış oları bu kuman 
dan ftalyan ordu erkanılıarbiyesi re 
isliğine getirilmiştir. 

Basın Birliği mıntak~ 
idare h~yeti top\arıtı'' 

1rl 
Türk Basın Birliği Adaoa tıf· 

1 J111Ş 
taka idare heyeti dün top an ııh 

Mıotaka idare heyeti, lıirliğiil f11ıe' 
ı .f 1 1 . ~·t .. 3keıe te ı mese e erme aı muz t 

de bulunmuş ve kararlar aloJlştı 

ŞEHiRDE 
Bu yeoi tayin esasen Mareşal ~· 

B d I• "b• kA h ı.• .. ııçı 
a og ıo gı ı umu~1 er anı aruıye Şehrimizde dün gök yüıtı ı"~· 

kumanJarıı ve harbıye nazırına ma- , hava hafıf rüzgarlı idi En çok 5 riı~ 
!ık olan ftalya için bir kazançtır. ..

1 
d 

22 
d k dar ) 

go ge e ereceye a 
selmişti. 
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Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

l -Dış memlekctleı için Abone 

bedelı değişme7 yalnı7 posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra

caat edilmelidir. 

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

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE. RADYO olFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Çarşanba 8 / 11 / 939 

12.30 Program' ve Memleket Sa
at Ayarı 

12.3~ AJANS ve Meteoroloji Ha· 
betleri 

12.50 TÜRK MÜZİGI {RI.) 

B 30/ 14.00 Müzik (Küçük orkestra 

Şef : Necip Aşkın) 

18.00 Program 

18.05Mcmleket Saat Ayan, AJAN5 
ve Meteoroloji Haber:eti 

18.25 Türk müziğ"i 

Çalanlar : Fahire Fersan, Refik 
Fersan. Cevdet Kozan. Reşat Erer, 

1 - Okuyan : Melek Tokgöz 

TÜRK MÜZIGi devamı 
3 - Okuyan : Sadi Hoşses 
1 - Selahattin Pınar - Kaı cı

ğ:ır Şarkı : (Sana gönül verdim) 

2 - - ......... - Karcığar 
Şarkı : (Bikesli biçareyim) 

3 - ......... - Hicaz 
Tiirkü : (Dağlar dağlar viran dağlar) 

19.25 Konuşma (Dış politika ha
diseleri 

19.40 Türk müziği (Fasıl heyeti) 

20.20 Temsil : "Bir Ad Koya
llladım". 

Yazan : Rifat Nerin) 

20.50 Konuşma (Hrıftalık posta 
kutusu) 

2 l.10 Müzik ( Riyaseti Cumhur 
Bandosu - Şef : lhsan Künçer ) 

22.00 Memleket saat Ayarı, Ajan 
l:shan-Tahvilat kam, ziraat Habetleıi. 
biyo Nukut Borsası (Fıyat) 

~2.20_Serbes &aat 

22.30 MÜZiK ( Opera Aryaları 
Pi.) 

22.55 Müzik (Cazband - Pi.) 

23.~5-23. 30 Yarınki Progı am ve 
Kap ınış. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rif at eczahanes,dir 

Türk sözü Sahife 3 

,----------------------·-----------------------, 1 DlYılfilV©\ lh1©1ib)~ıFO~ırü 1 
L . ~ 

Dahiliye vekilimiz 

·Faik Öztrakın 
Malatya tetkikleri 

Malatya : 7 - a.a.- Dahiliyeve
kilimiz Faik Ôztrak: buguu:Malat_vaya 
gelmişlerdir sayın vekil vali, bdediye 
rciı>İ. knmandan ve halk tarafından 

haraı·etle kar;alanmıştır. Dahiliye ve 
kilimiz yapılan bir toplontıda vilaye 
tin gerekli i;.leri Uzerindc görUşmeler 
yapnıış. notlar almışlaT'Clır. 

İhracat işlerimiz 

Ticaret Vekaletinde 
yapılacak toplantı 

Ankara : 7 ( Husus'l ) - Ticaret 
Y ekaleti, milli mahı;nllcri ihraç edeıı 
firmal.'.\r .numessillerini Ankarada top· 
larnak tasavvurundadır . Bu firmalar 
arı.ısında en çok mal ... at.an Urun mU· 

essesesi gibi mill'l mUesseselere ihra
cat hususunda kolay lıkla.r göstt rile

cektir. 

Tasarruf ve yerli mallar 
haftası istatistikleri 

TiCARET YEKALETINtN HAZIR
LAYACAK OLDUGU E.NTERE

SAN BiR iSTATiSTiK 

Ankara : 7 (Hususi)- Başlayan 
tasarruf ve yerli mallar haftası do
la yısile 'l icar et Vekaleti milli ban
kalarımızın faaliyetine ait enteresan 
bir istatistik hazırlamıştır. Bu ista
tistiğe göre, son dört sene içinde 
mevduat bakımından en üstün ra 
karnı Türk Ticaret Bankası temin 
etmektedir. 

Bir İsviçre ticaret 
heyeti Belgrada geldi 

Belgrat : 7 (Radyo) - İsviçreli 
bir ticaret heyeti Yugoslavya - fs· 
viçre ticaret müzakereleri için Bel· 
grada gelmiştir. 

Büyük Millet 
meclisi grup'unda 

Hariciye Vekilimizin 
verdiği izahat 

Orup bugUnde tçplanacak 

Anktmı : 7 (a n. ) - C. l L Par
tisi Buyuk Millet meçlisi grup ·u bu
gun öğlended: sonra~ tnplannrak: Hari
ciye \'ekili Şukru Sara coğlunun bizi 
alakadar edtn son dunya hadiseleri 
ve durumu hak.kında izahatta bulun
mUs ve bu mevaııda bazı hatiplerin ' ' 
suallerine de ccvaplnr vermiş ve Ih· 
riciye Vekilinin izahatı grup umumi 
heyetince tamamen tasvip olıınmuştur. 
R~znamede dahili nizamname mucibin· 
ce lıer içtima ~eneo;;İ bidayetinde mUs· 
tekil grup azasiyle birlikte gizli reyle 
seçilmesi ikti.la eden yedi kişilik he 
vet divantııın• seçimi vnrdı. Bu seçim 
;·apılmış ve bs'lifin neticesinin heyt:· 
te bildirilmesi için yarın da grup iç· 
timai yapılması kararlaştırılmışbr. 

Oslo grubu dev
letleri toplantısı 

Kopenhag : 7 (Rad_yo)- Oslo gru· 
bu devletlt>ri mUmessilleri dun bura
da ilk toplnntılarını ,Yapmışlardır. Bn 
toplantıdaki mUzakerl!ler hukuk 
mevzuu etrafında olmu~hır. 

Sovyetlerin yeni 
Sofy a elçisi 

Sof ya : 7 (Radyo)- Yeni Sov· 
yf't elçisi Kral Boris tarafından ka
bul edilerek itim;ıtnamesini takdim 
etmi~tir. 

Elçi, Kralla miilakatında Sov
yet -Bulgar siyasi, ticari kültürel 
nıünasebatının inkişafı uğrunda ça
lışacağını söylemiştir. 

BÜYÜK PROJ·ELER 

Silizya - Tuna 
Almanya bir tarata.1 harp, diğer taraftan buyuk inşaatla hnrnret.l<" 

meşgul olmaktadır. 

Buyuk insan kutlelt•ri çalıştırılarak buyuk gayelerin husulu içirı nzAmİ 
ga.yretler sarf ediyorlar. 

Avrnpadn harp. buyuk nafıa işlerinin devamına mani olmamnktadır. 
Almanyanın garpte Ruhr kömUr sanayi havzasının şarkta bir mUnıessili 
buhınnn yukarı Silizya kömUr ve sanayi hnvzası ac;ıl Almanynya:hir su yo· 
liyle baglanm.'.\dığından bu havzndan layıkile istifade edilemiyordu.' Çunku 
Yukarı Silizyn kömurleri ve sanayi c~yası dcmiryolu vagonlarilc: O<ler nehri 
... ahilindeki Coselhofen limanına nakledildikten c;onrn burada mavunalar:ı. 
aktarma edilip Almanyanın muhtelif yerlerine maunalarla ııakledilmekte idi. 

Bunun için 1933 sene~indc Oder nelıri ile Yukarı SilizJtının merkezi 
Gh.ivitz şehri arasında bir buyuk kan:ı.l bafrına başlanmıştı. Kanal anc.'.\k 
şimdi bitmiştir.750 tonluk mavn.:ılar işlcmcğ<.· b:ışfomıştu.. Şimdi Yuk:ırı Si· 
lizy::ıyı T un:ıya bnglıımak için ikinci bir kanal yapılıyor. 

Belçika Krah 
Hollandada 

KrÇ:) liçe ile temaslar 

Londra : 7 (Royter)- Belçika 
Kralı dün Hollandaya gelmiş ve 

Kraliçe ile dün akşım sabahın iki 
sine kadar sÜten biı mülakatta 
bullJnrnuştur . 

İnhisarlann kura cağı yeni 

büyük f abrakamız 

Ankara : 7 (Hususi) - · inhisar 

!arın düşük derecdi rakı imal etmek 

üzere kuracağı ve titaş fırması tara 
fından yapılacak ikinci büyiık rakı 

fabrikamızın hmirde inşası muhte
meldir. 

Orman istihsalatımız 

Ankara : 7 (Hususi) - Orman 
istihsa'atımız bilhassa son seneler 

içinde oldukça büyijk inkişaflar kes 
bemiştir. 

Bu arada Ovel rnüesseseri yur 
dun en mühim ormanlarından olan İş 

letildiği Egrice ovılda H~lkeme orman 
farına ait istihsıllat çok yükselmiş
tir, 

_ rn: _ s 

Davalar muayyen 
saatta görülecek 

Mahkeme saattari hakkında ad 

!iye vekaletinden Cumhuriyet miid 

dei umumiliklerine bir tamim gönde 

rilmiştir. H .. rgün gönderilecek dava 

fara miktar ve mahiyetleri ~itibarile 

mümkün mertebe heıbiri için ayrı 
ayrı vakıt tayin ve bu suretle işin 

mesai 3aatlarına göre tanzim ve tak 
sim edilmesi, davalarda alakası bu 

lunaoların tayin o!uoan saatlarda 

mahkemeye davet olunması, muay 
yen saatlarda behemehal işlere ba-

kılması suretile iş sahiplerinin iş ve 

gi.içlerini bırakarak uzun müddet sı 
ra beklemek üzere mahkeme kori· 
dorlarında bırakılmaması vekaletten 

müteaddit defalar tamim edildi~i 
halde alakadarların gene gayri mu 

ayyen saatlerdt> ıörüşmeye çağırıl· 
dıkhn görüimüştur . 

Bu son tamimde, halkın !ızlan· 
masına sebep veren bu halın ınıı. 

zamsızlığa delalet edeceği ve kati 
yen önüne geçılmesi bildirilmi~tir. 
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ASKERLiK BAHiSLERi 

DENiZ KUDRETİ 

8 Teşrinisani 939 

Sayın abunalarımıza 
Ev de~lştfrme mevsimi 

olduOundan tevzlatta yanllş· 
hOa mahal kalmaması için 
yeni taşındıt)mlz evin adra · 
sini ldarehanemlze bildir· 
menlzl rica ederiz. 

TÜRK sözO 

Britanya Donanmasının 
Ve Şimal Denizinde 

Rolü 
Harb Osmaniyede yeni 

ı başlayan çalışma 
D<!rıiz kuvveti, deniz muharebe

leri olduğu nadir zomanlar müstes· 
na, gösterişi ıız bir kuvvettir. Fakat 
tesiri bir çok larınm zannettiğinden 
çok daha vasi ve şumullüdür. Onun 
kudrtt ve kiymetini takdir edeme
yen ve har bı yalnız orduların çarpış. 
ması sayan bazıl:uı Britanyanın gay· 
retleri ilf" müttefiklerinin iayretleri
ni mukayese ederek ademi memnu· 
niyit gö::.teıiyorlar. 

Bu gün Garp cephesinde 19 l 4 
deki esas logiliz Seferi kuvv,tinden 
daha cü t iık bi,- İngiliz kuvveti var· 
dır, 'e bu kuvvet yerine daha sür' 
atle ve bir . tek zayıat vermeden 
v~uıl olmuştur. İngiliz Deniz_ haki. 
miteti olmasaydı bu kuvvetten ne 
bit" .adam, ne bir tank arada buluna 
bilird;, Bu hakimiyeti temin ve i<la· 
me etm~k harpteki bir'. lngiltere hü 
hiimetinin daima ilk düşt:ncesi ol 
malıdır. 

Havada cinayet 
- fk inci sahifeden artan -

]ardıl'· für kaç saniye sonra da tay
yare am~'o'i bir vaziyette yere duş

meğe haşlaıllıştır · 
Tam h.u sırada Pleç tabancasını 

çekuek arkadaşmı (iki kurşun ile 
kafasından vurmuş , bundan sonra 
derhal vaziyete hakim olarak tay· 
yare yere saplanacağı bir sırada 

• yeniden havalanmağa .muv~ffak ol 
muştur . 

Pleç'in ifadt'Sine göre haval~n
dıktan sonra uzun müddet kanlar 
içinde olan arkadaşından· kurtula 
mamış, bir yer aramış ve nihayet 
küçük bir tarlada yere inmeğe mu
vaffak olmuştur . Büyük gayretler 
ile ölüyü tayyareden çıkardıktan 
sonra kanlı ceseji çalılıklar arasına 
saklamış, wçu belli olmasın diye 
üzerindeki kanlt tayyareci caketini 
de .. çıkararak sivil caketini giymiştir. 

Bundan sonra da tekrar Endia· 
napolis tı:.yyare meydanına inmiştir. 

Fak at onu ele veren uzerindeki 

sivil caket olmuştur· 
Tayyare meydanında bu'unanlar 

Pl~ç'rn hikayesine göre Bivrn'in 
tayyareden düşmüş olduğunu bir 
dereceye kadar kabul etmi~ler, fa· 
kat kendisinin sivil olmasına bir 
mana V• remeyİnCL", tayyare elbise· 
sinin ne olduğunu sormuşlar , Pleç 
de bu süalin cevabını verememiş _v~ 
suçunun meydana çıktığını görerek 

• hakikati itiraf etmiştir 

Çünkü her şey ona batlıdır. Bu / 
gaye için mıllet son üç sene zarfın.

1 da misli göı ülmemiş emekl~r sarf et 
miştir. 

içinde bulunduğumuz harpte de 
niz kudreti şimdiden çok şeyler yap 

tı. Alman sefaini .denizlerden kay· 
boldu. Donanma bitaraf gemilerinin 
kaçak eşya naklini kontrol etmekle 

Almanyayı denizaşırı memleketler· 
den en lüzumlu ihtiyaclannı temin 
edemez bir hale getirilmi~tir. 

Bu mahrumiyet in kudretli tesiri 
düşman tarafından çok iyi anlaşıl· 

mıştır. Onun bundan korkusu bita· 
raf devletleri tedhişle kendi lehine 

hareket ettirmtk, yani lngiltere ile 
ticaretten ıctinable kendisine mal-

zeme tedarikine devam ettirmek 
hususunda saı fettiği muazzam emek 
!erden iyice belli olmaktadır. 

Britanya ve Almanyanın t.ısulle 
. ri arasındaki fatk dikkate şayandır 

1 

bize göre bitaraflaıın düşm~na ka· 
çak eşya tedarik etmesi bir cürüm 
olmaz bu onlar için meşru ve kar-
lı bir iştir aynı zamanda devletler 
aı ası hukuku hiç bir hükme mu 
gayir d , ğildir. Fakat devlet arası 

hukuku muhariple'e açık denizlerde 
'bulunan bitaraf gemilerine :aramak 
ve musad~re etmek hakkını vermiş 
tir. Ziyaret ve arama esnasında mu 

kavemet görüldüğü takdirde cebir ı 
istimal edilebilir. Fakat cebrin meşru 
olan derec·!Si ancak taharriye iııkı· 

yada icbar edecek derecede ol anı 

dır. Britanyanın bu zamana kadar 
yaptığı şey düşnııına gitmekte olan 
malzemeyi müsadere etmek ve bu 
rr nsadere işi biter bitmez gemileri 
seabes bırakmaktır cebir ancak pek 
nadir ballerd<· istimal edilir ve mu 
sade•e ganaim mahkemesi tarafın· 

dan tasdik edilmediği takdirde ya· 
pılan hasar ve· çekilen müşkilat için 
tazminat verilir . 

• , 
TÜRK.SÖZ 

•• 1 

U ı 
l 

GAZETECİLİK-MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t ip harflerle 

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

&Türksözü 
j C ilthanesi 
1 

' 

1 En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cıld içinde 

Kaymakam kasaba ve 
köy işlerinde ciddi bir 
faaliyet göstermekte 

Osmaniye : 7 ( Hususi ) - Ka· 
zamızl yeni tayin edilrn kaymakarn 
lhsan Olgun geldikten sonra kaza· 
mızın çehresi der hal değişmiştir · 
Kısa bir müddet Bdediye işlerine 

bakan Kaymakamımız çarşıyı inti· 
zama koydurmuş, bütün dükkanlar 
önünün yaya kaldıı ımlarmı beton 
olarak inşasını temin etmiş. Çarşıda 
göze çarpacak kadar bariz bir de· 
ği~iklik başlamıştır.-

Bütüu dükkanlar gri renge bo· 
yattırılmış, gayri sınhi müesseseler 
temamen gözden gc>çirilmişlir . 

Belediye işlerinin intizamı temin 
edilmiş, şehirde yeniden 7 lüks lam· 
bası asılarak tenvir işi ikmal edil. 
miştir. 

Kazanın yegane istihsal mevzuu 
olan portakal işi, yetiştirme şekli ' 
ihraç vaziyeti i le ilgilenerek alaka
dar çif t\İlerle bir konuşma yapıl· 
mıştır. 

K a zamrzın köy yollarının inşası 

etrafında da geniş bir faaliy et var· 
dır. 

Ende! köyünde yeni bir ilk 
okul inşası için hazırlıklar başla 
mıştır. Tecirli nahiyesin in ilk okulıJ 
beş sınıfa kafi bir hale konacaktır · 
Cevdetiye köyündeki okulun inşa 
atına devam olunmaktadır. 

Yeni ~öy okulu ikmal edilmiştir· 
Talebe yeni b:nada tedrisata baş · 

hyacaktır . 
Kazanın su işleri üzerinde tet 

kikat devam etmektedir. 
Kaza il~ nahiye arasındaki yol· 

farda köy bnununa göre esaslı bir 
faaliyet başlamıştır . 

Kazamızın her köyüne Vila••et 
tarafından hazırlanıp dağıtılan "f(Ö1 
belleteni,, sthhatli olarak dolduıul· 
muş her köyün esaslı bilgisi mu0 ' 

tazam bir halde meydana çıkmış. 

tır . Bu suretle değerli Valimizin dl' 
rektifleri yerine getirilmiştir . 

___.,,.; 

vizitler, haritalar . planlar, mak-
i buzlar • her boyrfa defterler, 

görmek ist iyorsanız Türksözü 
Cıldhanesine gönderiniz . 

,...-.., 
1 ,. 

imsakiye 
Renkli afişler 

Ve her tiirlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nef:ısetle tab 
edilir . 

Zarif sağlam 

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

............................... 1 ................ .. 

Bugün 
Öğlen 
ikindi 
Akşam 

Yatsı 

1 
imsak 

güneş 6 
11 
14 
16 
18 
4 

saat 13 dakik8 

" 
39 ,, 

" 
31 .. 

" 
50 ,, 

" 
19 ,, 

" 
33 

./ 

B 
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,.~5~n s r i s i n e m a d a r ~S~n 
7 Teşrinisani 939 Sall günü akş3mındari itibaren 

T yrone · Alice . Don 1 

POWER FAYE AMECHE 
•• 

BUYUK 
ilaveten : Renkli fevkalade Mi ki Mavuz 

Bugün gündüz 2,30 da iki film birden 

~LSARA~ 
~ SiN E MASI + 

Bu Akşam 
iki Büyük Karekter Artıst 

------------------, TAN Sineması -------
1 

Bu Akşam 
Sinema tekniğinin En son icadlarma 

1 - Büyük caz 2-Racenin hazinesi 

~--------------~----------------ımıl!""----------------.....-. 
Satlık Furun 

Hükumet ci vafında istikamet Eczanesi karşısında ilri katla yüksek 
furun namiyle maruf furun acele satlıktır. Taliplerin Belediye Mezat sa-
lonuna müracaatları ilin olunur. 1 - 3 11179 

Göre Vücude Getirilmiş Olan , ---------· 

MAHŞER · ı Y en __ i __ ç--ık __ a __ n __ k __ a __ n u--r-ve __ n_i-za---mlar ı 
Victor Mac Laalen o 

V E 
~ Brıs Karloff -.a 
iltafından şa} anı dikkat bir tarzda 

YA R A T ILAN -
Fı lmini Sunuyor 

Bölük Heyecanlı. Merakla 
Zt vkle Seyredile-

• 
aıp 

'ıcqk t [)i.yarların l lavast Alhnda 
~,~reJ an Eden Kahramanlık ,.c 
tdakarlık Filmini cek Bir Tarzda sunuyor 

PEK VAKINDA _, ------------~ 

-------------' ABDULVAHAP'm:ı -

S O N Z A F E R A 8 1 D E S 1 ( 11165 ] 

ALSARA YDA . 1 T A N D A 
~t 8ugUn 2.30 da BugUn 2.30 da 
~A KAMPl-GAIP BÖLÜK ALI 86.BA-Kalifornia Haydutları 

v •• d 
Qi~t lu azaların nazarı 

1
ka tine: 

(lo)
2
; 11- 939 Pazar gürıü saat ı 

~~~i . a yıllık kongremizi aktede I 
ı. tıııı:d .. y d • ;ı~ en o gun ve o saatta ur 
lı y alatın Abidinpaşa caddesınde 
• Utd b" "fi . ~t ınasını t ı-şrı erı rıca o.u· 

. l t 177 

~ 
:~hanspor kulübünden: 

Y~l ~ 1 1-ı 939 Pazar günü t kseri · 
, asıl 1 k ı k o madığından serıelı unıu. 

~ı~u:0&reıniz 12-11 -1939 Pdıar 
~da e talik edilmiştir . Tam saat 
Pla ekseriyet aranmadan bu defa 

~, llacak k . b" t·· .. 
tı 'ttıi . ongremıze u un uye 
l'ilJ 2:111 t f . l~ eşıı ı rıca o unur. 
~ır . AME. : Geçrn iıanımızın ay-

11178 

Elektr·k evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tf'sisatı, Elektrik mrılz,.mesi, Radyo 
v.- Efr-ktrık 3.letlerı tamıratı Tungs 
mm Ampulleri, Ganz fabrikası ma 

mu atı Adamı Acentalığı . 
Eı-;ki Orozdihak karşısı No: 85 

lv736 ,61 

Hizmetçi aranıyor 
E11 işlerınde çalışmak üzere 

hır kadın hızıııetçi aranıyor . İda-
n·haıırııııze müracaat C 

iş ihtilaflarını Uzlaştırma ve Tahkim 
• 

Nizamnamesi 
Kararname No: 2/ 10565 

- Oünden artan 

NO T. - işbu N izamname rr.ucibince muhtelif makamlara verilmesi 
icap eden mazbata, layıha, ihbarname gibi resmi vesikaların taahhütlü 
mektup şeklinde posta ile gönderilmesi de caizdir. 

(SON) 

Belediy~ler Kanununun 19 u ncu maddesinin 5 inci 
fıkrası n ı değiştiren kaoun 

Kanun No: 3666 Ka bul tarihi: 8/7/1939 

Neşri ta r ihı : 11/7 /1939 

Madde 1 - 1580 numaralı Belediyeler Kanununun 19 uncu madde· 
sinin 5 inci fıkr~sı aşağıdaki şekilde değıştiııl.niştir. 

Belediy~ hududları dahılinde muayyt'n mıntdkalar arasında yolcu na. 
kil vasıtası olarak otobüs, omnibü.:ı, otokar, tünel troley, füniKüler işlet· 
mek ve mnbahalarda kesilen etlr:r - öelediye Meclisınce tayin ve Da. 
biliye V ... kaletince tasdik edilecek ücret mukabilınde - satış yerlc'"ine 
nakletmek munhasıran Belediyelerin hakkıdır. 

Bunların, Bdediyelerin de iştirak edeceklerı şirketler vasıtasiyle yapıl· 
ması ve iş:etilmesi veya icara verilmesi veyahu imtiyazın devn İcra Ve· 
kııleri Heyeti kararına bağlıdır. Be ediyela dılerse ınhisarı tazammun et. 
memek şartiyle bunların işletılmesine ruhsat dahi verebılir. 

Hususi mahiyette elektrik tesısatı gıbi işlerin yapılınasın.ı ve umuma 
aid suların ihtiyaçtan fc-ızlasının husu:si i:stıhsalatta kullanılmasına ve bel
denin muayyen ruevkılai arasında yük başır.a ücret alan nakil vasıtala 
tının ışletilmesine, inhısaıı tazammun etmemek üzere, ruhsat vermek de 
Belrdiydere aiddir. 

Madde 2 - 2571 numar;dı kar•un kaldırılmıştır. 

Madde 3-Bu kanun ne_,rı tarıhınden muteber ıir. 
Madde 4 - Bu karıuııun huküınlerini İcraya icra Veı<illeri Heyeti 

memurdur. 7/7ı1939 

(Sooı 8Q5~ 
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Adana Borsası Muameleleri 
1 

-
Yazıhane nakli 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Sahlan Mikdar Avukat Macit Güçlü \.e Al c'u' lah 1 Ü•~ uc.u yaıhaneleıini AbidinP'~ t!!!! CiNSi En az j fuı çok 
K. S. K. S. Kilo caddesinde Namık Knı:al mı ktd i kaış ımda doktor Melık apartıın'"' - 6.87 --= ·~ 7. '2 5 c ww 

Koza 
nm alt katına nakletmişlerdir . c. -Mtı.. - - 33 par lafı • 32 - - ---

~ Ma. terni1i -
28 13 • -----

-----
--- ~ Klevland . ~-3{ 4'2 

-Kle;lend-( Y~M:-) 1 

R.C. A. Radyoları YAPAGI 
Beyaz -1 1 1 Siyah 

1 d == çlCIT • g e 1 1 1 1 

1 l Yerli •Yemlik. ı • •Tohumluk. '2,17 

l HUBUBAT 
.... 

Butday Kıbns --, Abidinpaşa caddesinde 
• Yerli 2,25 477 

Muharrem Hilmi Remo 
-

• Men tane 

Afta 
21 ~ Fasulya -Yulaf r 

1 l' ... ~ " . Delice . - . . . < 
Kuş yemi 

Doktor Keten tohuma 
Mercimek . 

Mesud Savcı ~Usan'I 11 1 

UN -- DC:rt yıldız Salih 
Birinci sınıf göz mütehassısı ... . üç • • 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sat>ıth':ian akş1ma bdar butaf•rt' 
~ !! .g D6rt yıldız Dotruluk 
c ~ ıc üç • . 

m istiklal okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul ec.Jer. A o c: Simit - .= ,, 
26-30 11087 lı ~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet :::ı 

J ıı ~ Uo üç •• •• 
Simit • .. 

Ilı 1 

Livf'rpol Telgraflan Kambiyo ve Para J '~ 7 / 11 I 1938 iş Baukasmdan alınmıştır. iı 
Penc Sontilll 

Hilaliahmer civarında istiklal okulu karşısıod' Cı 
Hazır 

6 ti Ureı 

ı--- J' Rayişmark 5 83 
" Vadeli 1. Frank ( Fransız ) - 2- 96 

Diş Tabibi İl -5- 82 -5- ~ Vadeli 111 Sterlin ( ingiliz) 
~. Hind hazır 5_\ 59 - Dolar ( Amerika ) ~30 1 02 
•ı Nevyork 9 16 -Frank-( İsviçre) 00 00 
Ilı 

Yusuf Hüsnü Başarır "ı 

' .. ~ " Geziden avdet etmiş ve ha!talarını kabule başlamıştır . Evılll ~ 
muayenehanesi üstüne taşımıştır. 11086 24-.30 il 

~ T. iŞ BANKASI' nın dı 

__/ 

~ -
1939 K. Tasarruf ikramiye planı ıl • 

~ -~ Kadın şapka evı ~ 
d 

~ 

32,000 LiRA MÜKAFAT B. KETi ili 

1 ~ ~ ' ·;l Aızu ed ilen model üzerine yeni .. e tamir ysP ~ 

rJo:? 
~ 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfıl, ii 
ı.. Adres: Yeni postane karşısı ş ~ 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 11149 J ~ 
~ 

iKRAMiYELER: __/ il -
ııı 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 

Lokmal1 
~t 

5 1000 ).000 Dr. Muzaffer 'lı - • 
d, 

• • 
8 500 - 4.000 • 

~ 
• • 

iç hastalıkları mütehassısı 16 350 - 4.000 • ~ • • 
60 100 - 6.000 

b"~ ~ • • • . 

' 65 50 - 4.750 
muayenehanesinde hast.~ arınık• • • • 

' Hergün ~ 250 25 - 6.250 • • • 
_J 435 32.000 

başlamıştır. 
~ 

··d~rU ' i 
T . fş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni Umumi neşriyat mu ~ 

Macid Güçlii ,,. & zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Adana Türk sözü matb' 

J L 


