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r~~:;~ti;~-~~;~~·;t;~-·1 Fi n 1 an d i yada dün yeni bir 
[~~~:.;;,~:'.~~~!;~:~:~; f mi ili h ü k ü m e t t e ş ş ek ü 1 e t t i 
! bir arazi talebinde bnlunmadı~ı * 
! na dair bir haber ,·erilmekte ise 

J

• de diğer bir haber, Sovyellerin ! 
~orveç şimalinde Uç limaı1 iste ! 

~ dık !erini bildirmektedir. ~ 
~.~ ........ ~·~ · --. .... .... ... . ... . .... ... . 

Londra : 2 (Rovter) - Sovvetler 
t • ·- ı 
llrnfından dun 'sabah Finlandiyanın 1 

tilin) mU'ltehasındaki 'peo;tane şeh~iJ ı 
Ornbardımanlarl mUtı::akip iş~al 'edil· 

llıiştir. J 

Şehirlerin bombardmanı devam ediyor; 
yüzbinlerce Finli Norveçe ~ilti_e_a-ddiyor 

tı..::.., - . '-· . ' llfil!Tt' 
Almanların:yeni icad 
ettikleri ve pekbüyük

ümit bağladıkları 

• 

. Sahilden Uç Rus muhribi ile _ya· 1 

~.ıl~n topçu duellosu neticesinde mUh · l ı 
libılerden biri yaralanmıştır. İki Sov. 
l'ct k ta_yyareside duşurulmuştur . Kot· r 

il. ~chrinde bir fabrika uıerine dl! · 
Şen bombalardan 18 kişi ölmuştur. 

t4orveç topraklarma iltlca 
Helsinki : 2 (Radvo) - Evvelki 

Manyetik 
torpil nedir 

&Undenberi Helsiakidc~ 100,000 kişi 1 
:Yrılınıştır bunlar eşyasız ve yaya ola 
ıtk gitmektedir. r Yandaki resmimi;ı;,.o\lmanların dök 

dukleri mayınlerden birisinin surukle 
' nerek Hollanda sahilinde duruşunu ve 

Hollanda askerleri tarafından muha · 
faza edilişini gösteriyor . 

l· Finlandiya · Nor\•eç hududuna 
hı., çok Finlandiyalı multeci gelmiştir 1 

.ı Utun hudud volları multecilerle dolu, 
Qıı • ... 

Yeni Finlandiya hUkOmetl 

~ . Londra : 2 (Radyo) - Yeni fin· 
l\d1J'a hukumeti teşekkul etmiştir. Sov 
rı,tt kaynaklarından verilen malllmata 
,:~e bu hukümetin hedefi Sov.vetlerle 

f: ~Yapmaktır. 
1ttlandlya ordusunda isyan 

la Sov,yctr radyolarının verdiği ma· 
~ ltı~ta göre dun Finlandiya ordusun 
~i 1 ~J·an çıkmıştır yeni Fin hukumeti 
ıç~ 1idsinkide ihtilal bayrağı çekmek 
ııı,rı bir ordu teşkil ettiğide ilave olun 

' 

it.tadır Q • 
~~etler yeni hükOmetl tamyor 

,\\011kovn : ;, (Ra.dvo) - Sovvet 
tı- b• LL .... ,J • 

•• 1rligi yUksck ri,·aset divanı ;top 1 
"llrıı • • 
i ~) ve vaziyeti tetkikten sonra ye 1 
~il hnlandiya huki'.imetini tanımı:ığa ve 
llıe Ukumetle politik temaslara geç-

~e k • t• arar vermış ır. 
8ornbardıman faciaları 

t1111~elsinki : 2 (Radyo) - Rus kıta 
~ rnı.ıkerrer taarruzları her taraf 
t~skurtulmektedir. 

ltı\ 
1

11kat ha;adan yapılan bombardı· 
ıı .:ı 
~'· r çok feci olmaktadır. 

ıııı 1ı:ılandiya radyosu bir dini mera 
\l~" tertip etmiştir rndyoda milll du

~~kkunmu~tur öu esnada butuıı halk 
'Q etsiz knlmıştır. 

~r~~t hareketi va Amerika 
•ı~ .<lşıngton : ~ (Radyo2 - Ame· 
~ il c h •• 
~~~~ ll'.11 urreisi Bay Ruzvelt Sovyet 

'lıı11 etıni takili etmektedir. Ruzvelt 
tt <ıkşam BaY Ilul ve Pitman'la sov 
ı1 .._' Fin mes~lesi Uzerinde uzun gö

··•e) d 
11 

er_ e bulunmuştur. 
'lııı elsınkide ,veni bir hukumet ku
'•tı~1181 Amerika mahfillerince Sov
~ tJe L'• 1 J , ' h' t' • t~i t-i r ın me~e e crının mn ıye ını 

~~ "mi~ değildir. Finlnndiya ile 
l i etler arasında Amerikanın ta vas 

llık· ı anları çok az olmakta 'devam 

lar Kııremlin nezdinde Yeni tese b 
!:rd • '. t e bulunaoağıda söylenmektedır 
p.'Pheden s on haberler 

lttı ııııandıya cephesinde harp de-
44~~ ~lrncktedir. Finlandiya ordusu 

{ ~an~anı kıtaata hararetli bir 
erısi dördüncü sahifede ) 

Denizlerdeki 
Facia devamda 

LUKSENBURG HUDUD· 
LARINDA MÜHiM Al
M AN HAR EKAT ı ! 

Paris : 2 ( Havas ) - Almanya 
Lüksemburg hududunda mühim as
keri faaliyet göstermektedir. Kalii· 
balık Alman askeri gurupları Mozel
Sar boyunda tahkimat yapmak tadır, 

Londra : 2 (Radyo) - 8600 ton· 
luk bir Norveç vapury Şim

0

al den_izin 
de torpile çarparak batmıştır. 4'.l 
tayfası İtalyan gemisi tarafından 
kurtarılmıştır. 

Daladye hüklınie
tine tani salahiyet 

Paris : 2 (Radyo) - Fransız /:\· 
yan meclisi, Daladye hükumetine 
tam ~a lahiyet veren kanunu 23 mu
halif reye karşı 259 reyle kabul et· 
miştir. 

__ F_ı_K __ R __ A ~ 

iŞE 

Bu mayolerdtın ;j;) danesi ayni gUn 
de l Iollanda sahillerine suruklenmiş-

- Yazısı dördUncUde -

ADAM 
T eobel, istidatsız bir adamı: zarnr ve karı kesemize dokunan şah.si iş· 

lerimizde kullanmak b.iç aklımızdan geçer mi ·~.. Hatta bu adam akra · 

bamız. arkadaşımız da olsa, en sevdiklerimi:ı: tarafından bize tavsiye olun
sa da, bir sehep bulur işimizden uzak tutarız. Çunkıı: bu nevi aclamlarla 
işlerimiz _yUrUmez, 

Fakat bu kazıyenin bir de aksi tarafı \"'lr, Bu titizliğe çok kere umumi 
işlerde dikkat etrneyi7, kuvvetli bir tavsiye; do<ıt, ahbap hatırı, idarci 
ma<:lah_at zihniydi layık olmıyan bir adamı becer.emiyecegi lişin başına ge· 
trir. Belki bu adam bir Lokma ekmek bulmu~ olur. Fakat bu çuruk unusr, 
çok geçmeden eline aldığı işi paçavra,ya çevirir, paçavralaşan bu iş: evvelfl 
kendio;İne bu i:-i hatır için vereni sarsar. 

Bu her ycrd~. her hususta böy1cdir. Çunuku elemanları tutmak güçtur. 
Bunların me<: 1ul_)•ctlcrini, mudafaalarını omuzlarına alanlar çı::şit çeşit zah
metlere, muvaffokiyebizliklere duşeqer. 

iyi bir iş ı:ıclamı, ınUkemmel bir cemiyet ~damı eli altı_\ldaki işler için onu 
... elametle, ınuvaffakiyetle _yürütebilecek adamları arar. Bu hem kendi mııvaffa 
kiyeti:"·e hem dt! cc.mb:ctin...memleketin, tlev!etin muuaffrikiyetini kolaylaştırır . 

Es dQs~ Hatırı jÇin idani mao;lahat ttnaksadile ehli.retsi:.dere yol ve 
mevki ' ,•ermt-mek ba~hc

1

a ~UşU~fe'Ei:ı olma~ı, şahsi \'e_ya u~umi .işlerde daima 
dnima ehil, oıu,t:ıid, layık olanı bqlmak lazımdır. 

Bah.usu"> bizim gibi llsırlan: bir"'',\lılların içine sıkıştırmak mecburiyetin· 

de olanlıır için bıı sart en vicdanı bir sıırttır. , .... ' . ..~ -
Bu aibi ehli\ ı,:t,i:ı:lerin ellcrivlc bu vurdun sinesine :açılmış çok yaralar 

\·nrc.\ır. tlı.ı.n~ıı a
0

ç;ı.;ını zavnlh haik çekm~ktedir. Bu.nları duşuneı·ek işe adam 
ararken, fov,ivdi, hatırlı gönulluler değil. o işin ehil ve cini; bulması 

~iar edinmeli_yiz. ** 

Profesör:Nembüs'ün maceral a rı .. 
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Bratfslava 

BURANIN BiR SERBEST LiMAN 
HALiNE OETJRILEREK SOVYET 
RUSY ANIN DA iSTiF ADESINE 
KONULACAGI ŞAYIALARI VAR 

l o~ lhab~ırD~ır / 
1 ----------------------·----·---------------------

(e ransızca Le Temps gazetesi 
U-- eski Çekoslovakyaya aid şe 

1 Çukurova da bir pamuk Orta tedrisatta. 
müzakere saatlerı 

ıihracat birliği kuruluyor hir olan Bratislava'nın bir 
serbest lıman haline getirilerek Sov· 
yet Rusyanın da istifadesine konula
cağını bildiriyor. 

Diğer adı Presboug olan bu şe 
hir Çekoslovakya Macaristanma ait· 
tir, Şimdi Slovakyanm merkezidir, 
Tuna üzerindedir. 100,000 nüfusu 
vardır. Mensucat sanayiı, amilon fab 
rikası, bisküvi ve çıkolatacılığı ile 
meşhurdur. Civarda çdıkli ve kü· 
kürtlü kaplıcalaıı vardır. 

Tarihi adı Posonıum, yahud Pre , 
ciıdfburgum, yahut İstropolis olan 
bu şehir Tunayı müdafaa eden ka
lelerden biriydi. l 784 e kadar . Ma
caristanın payıtahtı olmuştur. Bir 
çok asilzade Diyet meclisleri burada 
lop lanmıştır. Bırinci F erdinanddan 
itibaren Macar Kralları burada taç 
giyerdi. Mari.> Therese'e de 

Macarlardan burada yardım geldi 
ve ancak bu sayede müttehid Av
rupaya karşı dudu 1491 de Avus· 
turyaya Macaristanı temin eden mu 
ahede burada imzalandı. 1805 de 
Napolyon Borıapartla ikinci Gran· 
çois arasındaki muahede de yine 
bıırada imza edildi . 

Şehirde on birinci ve on beşin

ci asırlarda İnşa edilen güzel klise
ler vardır. Macar kraJları lıuralarda 

taç giyerlerdi. Tacını giydikten son
ra kral, yıılın kılıt, Kral tepesi denen 
yere geçerdi k1, Şimdi ziyaretgah 
tır. 

Orta Mekteplere girecek
lerin seçme imtihanları 

1939 - 1940 ders yılı haziran 
ve Eylfil imlihan devrelerinde dev 
let orta mektep imtihanına girecek
lerin seçme imtihanlarının türkçe, 
matematik' tabiat bilgisi ve sağlık 
bilgisi derslerinden yapılması karar· 
!aşmıştır. 

,--

Ticaret umum müdürlüğü şube müdürlerinden 
Bay Orhan bölgede tetkiklerle meşgul 

Dün al3kadarlardan aldığımı maUlmata göre, ihracat tica
retlm• zln yeni kararlar dahlllnde tanzimi için alınması icap 

bu tetblrler arasında yeniden bazı ihraç maddelerlmlz ·--------l hakkında 3018 numarah kanun 

Yedek Subay maaşları hUkOmlerlnln tatbikini muvafık 
1 gören ticaret vekaleti bu meyanda, 

Dün öğrendiğimize göre, siyasi 
vaziyet dolayısile ve icra Vekille
ri heyeti karaıile talim "e manevra 
için celp olunanlarla altı aylık biz· 
metlerini ikmal ettikleri halde terhis 
edilmemiş olan yedek subaylara 45 
günlük staj 'müddeti v~ altı aylık 
hizmeti esnasında nasıl maaş verıl· 
miş ise terhis edileceği zamana ka
dar o tertip üzerinden maaş veril· 
meğe devam olunması alakadarlara 
bildiri imiştir. 

Beş kuruşluk ve kırk 
paralık eski paralar 

Beş kuruşluk brojn paralarla kırk 
paralık eski nikel paralar yıl başına 
kadar maliy~ vezn!lerinde değişti. 

ril~cektir. Binaenaleyh bu paralar he 
nüz geçme kıymetini kayp etmiş de 

ğildir. 

Verilecek parasız ilaçlar 

Alakadarlara sıhhat v~kaletinden 
gelen bir tamimde bundan böyle e· 
linde fakrhal tastiknamesi olmzsa 
bile şehirde hastalanan köylülerimi 
zin devlet müesseselerine müracaatı 
taktirinde kendilerine parasıs ilac ve 
·rilmesi bildirilmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü açık, 

hava hafif riizgirlı idi. En çok sıcak 
gölgede 19 dereceyi bulmuştu. 

' merkezi Mersin olmak üzere bir : 

(Çukurova pamuk ihracaatcılar 

birliği)nin teşkiline matuf, mahalli 
tacirlerin arzu ve teşebbüslerini tes 
hil maksadiy le teşkilatlandıı ma için 

umum müdürlük şube müdürlerin
den Bay Orhan Özer şehrimize gel 
mış ve Mersine geçmiştir. 

Bir kaç gündenberi mıntaka ti
caret müdür ve mümeslleri, Bay Or 
hanın huzurile gerek Adanada ve 

gerekse Mersinde müt<.-addit içtima 
lar yapmışlardır bünyesi temamile, 
son zamanda lzmirde teşkil edilden 

kuru meyve ihracaatcıl.u birliğinin 

statüsüne uyğun bir statü tanzim 
edilmiş ve bu statü ticaret vekaleti 
ne gönderilmiştir. 

Mekteplerde müzik dersi 

Alınan ma!Umata göre, maarif 
vekaleti mekteplilerde müzik ders
lerini d;ıha verimli hir şekle koy
mak için tı-tkiklerde bulunmaktadır 

bir komisyon bu işlerle meşğuldur. 

İcap ederse müzik öğretmenlerinin 
bu yolda mutalealarma müracat edi 
leccktir. 

Bugünku futbol maçı 

Bu gün öğledenfsonra şehir sta • 
dında. şehrimiz Torosspor kulül:ü 
ile Adana Erkek Lisesi futbol takı-
mı arasında bir maç yapılacaktır. 

Muallimlere bu saatler 
için ücret verilecek 
Aldığımız ma!Umata göre, Ort3 

mekteplerle liselerde öğleden soıır3 

bir buçuk saat süren '.müzakere ı~· 

manı fasılasız devam eden kırk be b 
şer dakikalık iki müzakere saati ola' ll 
rak kabul edilmiştir, Bu müzakere' 
lerde talebeye nezaret edecek JlltJ' 
allimlere her müzakere saati için •) 

rıca iki lira ücrd verilecektir. t' ~() 
Bu vaziyete göre, müzakere s3~ r 

leri muallimlet arasında taksim edı' ld 
cektir, ~Ş 

Müzakere saatlerinde mualliffl' 
ler, talebeyi büyük bir dikkat ı;e 
ihtimamla nezaret altında bulundtJ' 
rulacaklardır: 

Kır Koşuları 

Altı hafta devam edece~ ~~ 
~~~ 

Bu günden iti bar en şehrim it je 

kır koşularına başlanac.ıktır. Bu k0 

şular seri halinde altı hafta devB~ 
bl' 

edecektir. Bu koşular neticesinde 
rinciden üçüncüye kadar iyi dere.~ 
alan koşucular 3 Mart günü Aok.1

0 
rada yapılacak olan Atatyrk ıkıf ~ 

S h 8 .. 1 . . t ..... sile" 
şusun~ ey an o gesını eıo• 

giedecektir. 

Gıda maddeleri 

Satışlar çok sıkı bir ~ 
kontrola tabi tutulaca 

Bir müddet evvel, gıda roadd~: 
!erinin satışının sıkı bir sıhhi lcObi' 
trole tabi tutulması hakkında 

11
u 

nizamname hazırlanmakta oldtJk~ si 
oıe 

yazmıştık. Bu nizamname P'~ıet· 
mütaleaları alınmak üzere velcll 

~~tt 

!ıı,t 
~di 
~t 
lıla~ 

lere gönderilecektir. desi 
Nızamnaı:pe, her gıda ınad 

1
,. 

nin ve gıda maddelerinde kuil1111
11
, 

cak eşyanın vasıflarını, bunlarıll ,t t 

vakıt vene şekilde hileli vt }8 .Jfl et' 

S. S. C. B.- Lenıngrad 
, şuş veya sıhhate muzir addedı~ il 

ğini ve her maddeden alına~~ıetitıl 
mune miktarlarını, tahlil şek1 

1 
.,e 

gıda maddelerinin satış, koo~r~ el· 
Başlıyan Sovyet ·- Finlandıya 

harbı dolayısiyle S. S. C. B. (Sevyet 
Sosyalist Cıımhuriyetleri Birligi ) gü· 
nün en mühim mevzuudur. 

Bugün Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliğinin işgal ettiği saha, 
dört milyon kilometre Karedir. Aşa· 
ğı yukarı ıki Avrupa ve otuz Ana
dolu büyüklüğünde bir arazi. 

Rusya Büyük Britanyadan sonra 
en çok toprağa sahip olan devlettir. 

Malum olduğu 'üzere Sovyet Rus
yanın şimdıki idare merkezi '' Mos· 
kova ,. dır. Fakat Büyiik Peııo za
manında Ru~}i\Oın merkezi Petrog-

1 GÜNÜN MEVZUU 1 

rad'dı, yani şimdi Leningrad adı ve· 
rilen şehir. Burası Petresburg ismini 
de almıştı. 

Sovyet Rusya bir kaç gün önce· 
ye kadar, Finlandiyadan bu şehre 

yakın olan Fin askeri hatlarının yir. 
mi beş kilometre geri çekilmesini is· 
ıemiş ve buna sebep olarak ta Fin
landiyanın Leningradı icabındrı tehdit 
edebileceği öne sürülmüştü. Finlan· 
diya hükumetinin bu teı..Iifı kabulden 
imtina etmesi üzerine, bugünkü Sav-

yet - Fin harbı doğmuş oluyor. 
Sovyet Rusyanın en mühim ih· 

racat maddelerinin başında makina, 
kumaş, şeker, un, petrol ve benzin 
gelir. 

Sovyet Rusyanm bugünkü nii· ı 
fusü 120,000 000 dir. Bu me\'cudun 
asgari otuz milyonunu Türkler teş
kil etmektedir. 

Rusyanııı bugün yılda muhtelif 
maden cevheri istihsaliitı 50,000,000 
tondu. Rusyanın 78,000 kilometrt"" 
pemıryolu vaıdır- Yılda ~0,000,000 
ton buj!day ve 22,000,00C ton petrol 
istihsal eder. 

Ni - TA 

=-------------------------------------~----------------------------------------------------

satıştan men'i usulleıini ihtl"'tJ 
mektedir. 

Yüzde beşler ve k0! 
büdçeleri vaziyet• 

~ ~t 

Köy büdçelerinden kesil~:;t~ı 
lediyeler Bankasına gönderi ~ii>'ıe 
olan· yüzde beşlerin bundatl ·ıetıe~ 
kesilmemesi l hakkında Ve~ 01 ıı' 

. ı e ı 
Vilayete bir emir gelmiştı. ,,ı~~ ,, 

- . d' -k d r tor ,,g emre goıe Şllll ıye • a ô ve~ 

cak yüzde beşler hakkında . 
1cııt· 

lct ayrıca bir emiı . verece 
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~ ............................ . 

l\bone şartları 

l2 Aylık 
6 Aylık 

3 Aylık 
t Aylık 

Kuruş 

1200 
600 

100 
100 

r ~ l -Dış memleketler için Abone 
ı Cde!i de~işmez yalnız posta masrafı 
arııllledilir. 

1ta 
pril 2 - ilanlar için idareye müra-
ıı· <ıaı Cciilmelidir. 

,,...... .................. . 
:~,. ~alk evlerindeki 

konfrenslar 

sıı•1 ' ~Onfrasnlardan bekl~nen 
edi' ~İdenin bütün memlekete 
llifll' ~ştnili için tedbirler alındı 
t 11e ) Ankara : 2 (Hususi muhal:>irimiz 
odlı' ~~~ı~or) - · Partimizce belli baş1 1 

ı ~Yet merkezlerimizdeki halk ev· 
'trırıd .. 
111 en başlanmak suretile Univer-
~~ Ve yüksek mektep profesör ve 
ı/;ntlerine venlen konferanslLır bu 

~ ~ a tekrarlanacaktır geçen yıl bu 
e ~ ~feranslar için genç bilginlerimiz 

it Je ~trısup bulundukları ilim şubeleri 
~o tıjtrinden seçkin m~vzular intihap 

vıı~. ti~tek en uzak halkevlerine kadar 
e bl tıı P konferanslanm vermişler ve 

ce r t f rt lıl •ta ta alaka ve rağbetle kar-
~ 'jtn~şlardı. j 
ı1 )D 'i; .. stıfade ve verimlerini daha ge ı 
sile~ la 01çüde yaymak maksadile bu mev ı 

~~ t Partimizce bastırılmış ve mat· 
h~ Oij~haları halkevi kitapsarayları 

ri 1 
t ~tıuını kütüphanelere vesair kül 

Lıtuınlarına gönderilmiştir. 
ir ~, Ner biri beş konferansı ihtiva 

ı, it~ bu kitaplardan 1 den 9 a ka 
c~tt oı 1 

b an arı basılmıştır. 

dde· llu k a,1 onf eransların verilmesinden 
•·o"' 'ıca ~ ~ t ınaksad ve gaye ilmin ve fen 

bİ' Qcr d~~ gün yeni terakkilerine • şahid 
~ Uıtıuz 5.aha ve mevzular üzerine 
ııı'~~alakasını çekerek günlük kik 
tc ~mat ile mücehhez olmaları-

t i~ll\t·'rı eylemek dimağı terbiyevi 
des1 .,. ııtı ~ 

lf ~b aı seviyelerini yükseltmek 
,,,ı d a;rct muasır medeniyet camiası ,,, c . 
r> t tt s~Yasl ve kültürel rüşdünü id 1 

JJ1
1 .ı lllış ve insanlığının asil ve me 

·ıecr 11u . 
ı jl , !lf >'gularım anlamış bir hale gel 
a~ ...ı " Ilı alarma çalışılmaktadır. 
ııeriı• ı-

e ~ ilttirn· b .. k f 1 "J ol " ı~ils ız u on erans arın vu -
r ,ı· ~ı.. }'onu işini de layık olduğu 
"' ''lly dab ette ele alarak konferansla. 

1 ı~ a Çok halkın seviyelerine ka
~ı:tek onların anlıyacağı ve ka ". 
ı~ 0~Cği bir tarzda ve üslupta ı 

ı.l 'n lıtıınasını ğöz önünde bulun-
,, rr Ur, Lüzum ve ehemmiyeti 

rt" 1 
~ı ~ 0 an bu keyfiyetten sonra 

f11t ıe k 
Ô'i t~ 0 nf eransların onların de-

.1~ııeP ~~ ~rıliik meşguliyetlerine, ihti
eııi vıf \l ıstekierine faide verir. ve 

ııı~' 1 ~der vasfı da ihmal edilme· 
rveı.j· 

~ ~tt· 
''ll' .. 

it· <. b:ı m'! n'ek :t vek 

Türksözü Sahife : 3 

( DlYıfily©l lhı©llb>~ırD~ırü l 
L------------------·-------·------------------' 

IVlacar-Sovyethududun Abluka Tedbirleri 

da çarpışmalarını olmuş Paris : 2 (Hususi) - Bir İsviçre 
gazetesinin Bukreş muhabirinin bil· 
dirdiğine göre Fransız ve 1ngiliz mü· 

essiseleri Tunamn Romanya içindeki 
kısmında çalışan bütün romokorleri 

ve mavunaları bir sene için kirala
mışlar bu suretle nehir tarıkile Al

manya ya eşya naklini imkan haricine 
çıkarmışlardır. diğer bir f~g iliz şir· 
ketide Fransa ve lngiltereye eşya 
nakli için Köstencede on üç vapur 
kiralamışlar ve kontrolü İngilizlere 
ait Astrao Romano piyasadaki butün 
petrolu satın almıştır. 

.Hudutta tahkimat devam ediyor 
Poris 2 (Havas) -- Dün Maca 

ristan Sovyet Rusya yeni hududunda 
çarpışmalar olduğu haber verilmek
tedir, Gerek matbuatın ve gerekse 
ajanslarin Budapeşteden aldığı habe 
r.-: göre, Macar hükümeti böyle bir 
hadisenin vukuunu tekzip etmP.ktedir. 

Diğer taraftan Alına malumata 
göre-, Macar - Sovyet hududunda 
Macaı hükümeti ehemmiyetli tahki
mat hiircketi göstermektedir. Keza l 
Sovyet tahşidatı olrluğu haberleri • 
gelmektedir. 

1940 Balkan Oyunları 

Ankara: 2 ( Hususi ) - Maarif 
Vekaleti, teşkilatına bir tamim yapa 
rak 1940 yılı balkan oyunlarının 

memleketimizde yapılacağına göre 
yapılacak karşılaşmada iyi neticeler 
elde etmek üzere şimdiden hazırlık
lara ciddi olarak başlanmasını iste
miştir. 

Finlandiyada yeni 
bir hükümet 

- Birinci sahifeden artan -

hitabede bulunarak Finlandiya istiklal 
harb inin devam ettiğini kaydetm iş 

baş Vekilde radyoda verdiği bir nu
tukla Finlandiyanın Rusya ile görü
şülmesi mümkün olan bütün mesele
ler haı...kında müzakereye amade ol
duğunu, fakat istiklali ve dahili reji
mi meselesinde boyun e~miyeceğini 

bildirmiştir. Londraya gelen haberlere 
nazaran Finlandiya kuuvetleriSovyetle 
rin dün işgal etlikleri pet::ama !ima· 
nını geri almışlar. Karali körfezi üze· 
rinde bulunan bir ormanda iki Sov· 
yet alayını imha ve otnz altı Sovyet 
tankınıda tahrib etmişlerdir. Alman 
ajansının helsinki muhabiride tankla
rın tahribini teyit etmektedir. Bir 
Sovyet k ruvzoruna tam isabet vaki 
o]muş bir Sovyet muhabiri de batı · 

nlmıştır. 

tür teşebbüslınün muvaffakıyetmi 
temin edici faktürleri birer birer in· 
celiyerek mühafaza ve derpiş etmiş 
ve konferansların tertibi. mevzuların 

intihabı ve sonra bunların muhitte 
tevlit ettikleri tesir ve fayda bakı 
mından alakalı ~ 6 Halkevi reisliği 

nin fikir ve mütalı~alarını istemiştir. 

Bir halk üniversiteleri şt klinde 
inkişafı beklenen bu harekatın şüm u 
sahasının genişle.tilmesi fayda ve ve 
rimin temini, alakanın çoğalması için 
icap eden tedbirler Partimizce alıo
mıştır. 

logilterede 22 yaşında 
olan askere çağrılıyor 

Londra : 2 (Radyo} - lngiliz 
Kralı, Kraliyet meclisine riyaset ede· 
rek, 22 yaşında bulunan efra 
dı sila altınadavet eden kararnameyi 
imza etmiştir, 

Balkan 
Yugoslav 

bloku ve 
hükiimeti l. 

Belgrat 
şekkülün 

hükumeti böyle bir te
vücut bulmasını istiyor 

Belgrat : 2 ( Radyo ) -

Hükumetin r;)smi kanaatıni iz

har ettiği muhakkak Başvekil!n or 

ganı (Politika) gazetesi hugun (Bi· 
taf bir 3alkan bloku) teşkili mese· 

lesine tahsis ettiği bir başmakale 

de, bitaraf bir Balkan bloku teşkil! 

etrafındaki siasi faal:yetler buyük 
Avrupa devletlerini memnun eti 

mektedirr Balkanlar ve Tuna dev · 

!etleri arasında teşkil ~dilecek blok 
gayesine müzaheret edecek büyük 

devletler küçük devletletin minnet 
tarlığını kazazanacaktır. bakat, blok 

hiç bir büyük devletin vasiyeti al· 
tına girmemelidir, Ve giaemez. Yu· 

goslavya, bitsraf bir blok teşkiline 

memnvniyetle taraftardır. demektir. 

Politikanın makalesi diplomatik 
mahfilerde ebemmiyele karşılan· 

mıştır. Çünkü Yugoslavya şimdiye 
kadar bu mesele hakkında söylenmiş 
ilk kesml kanat olarak telakki e· 
dilme-ktedir. 

Kanser hakkında yeni bir nazariye 

Konser vakaları Avrupada tedavi ve mücıdele gıyret ve t~dbirleri~e 
rağmen çoğalmaktadır bütün istatistikler bunJ gösteriyor fakat bu teza
yüd hakiki kanserlerin çoğalm:ısından mı yo'<sa evvelce kanse~ sa~ılrnı
yan hastalıkların şimdi son fenni tetkikat üzerine buna mal edılm~sınden 
mi ileri geldiği malum değildir. 

Kanser yeni hastalık değildir en eski zamanlardanberi mevcud bir 

afettir. 
Yalınız vakit vakit adını değiştirmiştir. 

Şimdiye kadar bu hastalığın mahiyeti hıkkı~da türlü t_ürlü nı~ui~.el~r 
yürütülmrştü şimdi en son nazariyeyi (Ocreht) Jı Alman kıuyagerı Kolgt 

0

ileri sürmüştür bu zat hastalığın yerini kandaki beyaz küreyvelerde bul -
muştur. Beyaz küreyvderin hı:creleri bünyesi şimdiye kadar tesbit olunan 
yirmi aded amino asidinden müteşekkildir. 

Mumaileyh kanserden hasta olanların bu asidlerin sa~a do~ru ve has 
ta olmıyanlarda sola doğru müteveccih oldu~unu tesbit etmiştir. 

Dahası var Alman alimi kanserli küreyvatı beyzadaki sağa mütevec· 
cih şekildeki asidlerin tecrid edilerek tebellür eylemesi mümkün olduğu 
nu Öğrenmiştir alim bu tetkiklerden Ş' netıc~yİ a lm ıştır b rHer hıstalığ~ 
tahammür vazifesindeki arızadan il eri gdiyor hariçtes vücudun herhanğı 
bir tarafına ika dilen tesir ve tahrip derhal orad;ıki tahammür vazifesinie 
ihlaletmektt! ve hu hal bütün vücude sirayet etmektedir bu yeni nazariy 
ye göre kanserin tedavi u~ulü de tabiatı ile değişecektir . 



Sabife : 4 Türksözii 

Almanların yeni icat 
ümidler 

ettikleri ve 
bağladıkları 

pek büyük 

Manyetik torpil nedir ' 1 

Deniz b:ubınJa, torpil yine feci 
rolüııü oy namağa başladı. Geçen 
harpte dt> torpilin gerek rr.üttefik
ler, ve gerekse beynelmilel ticare
te yaptığı hiiyük ziyan hatırlarda
dır. Fakat yeni Alman torpillerinin 
tekniğin bütün inkişaf ve tekamü-

rnülünden istifade etmesine rağmen 
kendisine karşı çare buluhmayacak 
müdhiş ve esrarengiz bir silah ola
mıyacağmı da derhal söylemek icap 
eder. 

Gerrk kara ve gerek deniz harp 
lerı tarihi göstermektedir ki; insan 
zekasınm tedbir ve çare bulamıya· 
cağı yeni hiç bir silah olmamıştır . 
[ Manyetik ] denilen bu yeni Alman 
torpillerinin de tesiri ne kadar müd
hiş olursa olsun, Hitler in zannettiği 
gibi çare huluomayacak bir silah o
lamıyacağını yakın bir zaman bize 
isbat edecektir. 
~ Evvela, torpilin tarihindeki bazı 
esaslı hadiseleri hatıralayalım : 

Gemileri haı ut dolu bir cihaza 
temasla ~.atırmak f,kri ilk cefa 1776 
da meydana gelmiştir . Bu fıkir. 

1861 - t865 Amerikan dahili har
binde ve 1904 - 1905 Rus - Ja· 
pon muharebesinde t üyük bir mu
vafakiyetle tatbik edilmiştir. 

Bu muharehede ve daha soııra 
1914 harbinde başlıca üç torpil ti. 
pi kullanılmıştır. 

1 - Bu birinci tipe daha otuı 
sene evveline gelinceye kadar [ dip 
torpili ] adı verilirdi. 

.Bu torpil denizin dibine indiri. 
rilir ve sahilden elektirikli bir cihaz · 
la idare olunurdu. En büyük mah
zuru da bu İ<1i. Çünkü açık deniz
lerde kullanılması imkanı yoktu. Bu 
tip torpiller 1914 - 118 de 
çok ehemmiyetsiz bir rol oynamış· 
tır . 

2 -- Seyyar torpiller. Makinalı 
olan bu torpiller denizin yüzünde 
serbestçe yüzebilirler. Son harpte 
de çok tekamül ettirilmişlerdir. Hat
ta, istenilen bir der!nlikte Qtomatık 
olarak kurulmaları dahi temin edil
miştir. 

Bir kablo ile bağlı olmadıkları 

için umumiyetle suyun derinliği ile 
bir alakalan yoktur. Fakat dalga
ların ve suların seyrine tahi olduk 
!arından kat'i bir tesirleri olmadık
ları gibi düşman yerine kendini kul· 
!ananlara zarar verdiği de çok ke· 
re görülmüştür. 

8u tip toı piller, ekseriya açık 
denizlerde cereyan P.den muharebe
lerde bilhas~a bir taraf, diğer tara
fın ric'at hattını kesmek üzere -
kullanılmışlardır. Bununla beraber 
son muharebede çok az bir rol oy
namışlardır. En mükemmel İngiliz 
torpil gemisi olan Abdiel'in bu tor
pillerden on tane olduğu halde Jüt · 
land muharebesinde bir tanesini bi · 
le kullanamamı~tır. 

Hu iorpilkr -hangi denizlerd"! iş görebilir? Ve 
Hitlerin Üm!d ettiği gibi, hakiketer' mü dhiş ve 
çare bulunmıyacak bir silah olabilir mi ? 
~~~~~~~~~~~ Yazan -~~~~~~~~~~ 

Lötan Gazetesinin Deniz 
mütahassısı harpleri 

En <,ok kullamla rı torpiller [ te
mas torpilleri ] denilen bu üçüncü 
tipteki torpillerdir. Su ) eni harpte 
de sık sık rastgelinen bunlardır. Bu 
torpiller bir cihaz vasıtasile isteni
Jen yerde ve istenilen derinliklerde 
tesbit edilebilirler. Yeni harpte en 
çok görülen bu tiptir. Bir çok şe· 
kiflerde tekamül ettiıilmekteciir. 

Bu gün hala kullanılmakta olan 
Alman torpili bilhassa pratik mü 
lahazalar nazarı itibara alınarak ya
pılmıştı. Bu torpillrr o zaman o 
kadar mütekamil görülmüştü ki. 
her iyi şeyi alıp kullanmakta tered
düt etmeyen lngiliz Amifallığı 1916 
da bu torpilleri kopya ederek kul
lanmıştır. Hatta 1918 de bütün şi
mal denizi Britanya adaları ndan 

Norveç sahiline kadar kapamak ü
zere İngiltere tarafından bu torpil 1 

!erden yüz bin tane spariş edilmişti. 
du torpiller yumurta şeklinde 

olup asgari 200 kilo infilak madde 
sile doludur. Üst kısmında Antenler 
vardır. lnce kurşunlardan yapılmış 
olan bu antanlerden her birinde, 

içinde Bikromat dö potas ve asin 
sülpürk mahlulü bulunan bir ampul 
vardır. 

Gemiler bu toı pile temas eder 
etmez bu ampul kırılarak içinde bu 
lunan mahlul bir pilin kömür ve çin 
ko elektrodları arasına dağılır ve 
bu suretle bir tel platin vasıtasile 

infilak cihazının yanma tertibatını 

kolayca tehlikesiz bir şekle getiril
mesidir. Filhakika bu torpilleri bağ 

11 bulundukları yerlerden kesmek ve 

suyun yüzüue çıkarmak kafidir oza
man bunları mitrelyoz veya hafıf 1 

toplarla batırmak çok kolay ve teb 
likesizdir. · 

Bu taktirde deniz muharebelerin 
de ideat, eski Blokns torpi/lerine av 

det olurdu. Çünküt deniıirı dibine tes 
bit edilip 130 kiloluk bir 
infilak maddesile 25 metre bir ge-

miyi tahrip etm~si daima mümkün 
olduğu gibi yerinden çıkarılması için 

de dalğıçlann müdahalesi icap eder 
~e Lir harpde bunun ne kadar güç 
olduğuda aşkardır. Binaenaleyh şu-

şartları haiz olmak üzere ayni kud
ı ette bir torpil 25 - 30 metre de 
rinlikten fazlaya tesbit edilmemeli 
dir 

2 - Marıyetık bir cıhaza sahip 
olmalıdır. Mesela, gemi geçerken de 
mir kısmının tesiı ile torpillin infıla 1 

kını tanzim edecek bir İbreye sahip 
olmalıdır. 

Eğer, buı torpi' otomatik olarak 
yerinden kopı,.p geminin geçdiği sı 

rada denizin yüzüne dogru hareket 
eda ve geminin tam yakında patlar 

sa bittabi tesiri dalıa müthiş olur ma 
mafi, daha ucuza mal olan - Çünkü 
adi temas torpHinin tanesi 2000 lira ı 

ya mal olmaktadır - bu torpilin t~ 

siri ne olursa olsun Hitleri" tahayül et 

tiği gibi İngiıl·tereyi istediği gibi mah 
vedecek bir icad olmaktan çok uıJk 
tır. Mesela, bu torpilin en büyük ku 
suru Manyetik faaliyetinin çok dar 

alevlt'r. Bu infilak cihazı bir kaplo 
vasıtasile infilak maddelerinin bu 
lunduğu kutuya rapt edilmiştir. Eğer 
bu k:.blo kırılır ve yahut düşman 
larafınôan her hangı bir vasıta ile 
ke; ilecek olursa infılak cihazı infilak 
maddelerinin bulunduğu kutu içinden 
derhal harice çıkar ve bu suretle tor 1 

pil de patlamaz bir hale gelir. bir sahada vukua gelmesidir binaen 
Bu snretledirki, 1917 de Felemenk aleyh baltık ve şimal denizlerinin 

sahillerinde dalğaların ve fırtınaların çok az olan derinliklerinde kullanıla 
aştdığı 4000 torpil toplanmış ve teh nılabi)ir. İngiliz, Fransız ve yahud 
lıkesiz bir bale getirilmişti işte Al l>itaraf gemiler bu mıntakaları terk 
man amirallığı büyük bır gaddarlık ettikleri zaman mesele yoktur. Mese 
eseri olarak 1907 Labeg anlaşması- la Danimarka ihracatı Norveç yolu 
na mutabık olan bu şekli kaldırmış 

tır bugün yerınden kopan bir Alman 
. orpili daima tehlikesini muhafaza 
etmekte-dir. 

fngiliz matbuatının bugün (Man 
yedik) adını verdiği torpil nedir ? 

Yukanda da açıkca izah etti· 
ğimiz (Temas tozpilleri) nin en bü 

ı yük mahzuru, torpil toplama gemile 
ri tarafından söylediğımiz usulle ve 

nu tutan ve oradan şimal denizinin 
büyük derinlikleri takip ederse ve 
müttefiklere lazım olan malzeme Hol 
landa ve Belçika yolunu tutarak ! 
manişten hatta Atla denizinden ge 

1 

çerse - ki bu denizlerde bu torpil 
lerin hiç bir kıymeti yoktur - Man 
yetik torpilin rn icitleri bir rüya gör 1 

mekten baş ;:a bir şey yapmış olmı ı 
yacaklardır. 
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Alman Beyaz Kitabı 
üzerinde bir t .. d ' e u . 

A lmım Beyaz Ki~abında hi~a 
yenin Alman vıcdanını bıl-

hassa rahatsız eden kısımları kasden 
ter kedilmiştir. 

lngiliz Mavi kitabının yarısını buh. 
tana tekaddüm edrn hadiselerin hika. 
Yesi işgal etmektedir. Halouki Alman j 
kitabında lıunlardan hiç bahsedilmi ' 
Yor. lngiliz Mavi Kitabı beynelmiie\ 

----------------------~---- * ___, 
Alman BPyoz Kı'tabı bır noktada lngiliz Mvvi Kitabwdan üstündür._ 1 
Alman Kitabı daha kısa, binaenalc)h okunması daha knfapfır. 

ln{(iliz Kıtabı hadisatın tam bir llıkiiyesini verdıği lıalde Alman Kıtabı 
kendi noktai nazarını islwt edecek bir kaç tesikayı seçmekle iktifa 
etmiştir. ffokamlarla ı.fade etmek lazım gelirse, lrı{!ilız .ıllal'i Kitabında 
J ıJ4. usikn; Alman Beya::: Kitnbmda 26 vesika !'ardır. Hıı 26 ue.~ıkadan 
on biri ltar,/iren lngitiz Mavı Kıtabından alwmıştır. 

işlerde hiç olmazsa asgari bir itima. -

~ın lüzumunu meydana çıkarmakta· Almanyanın niyetleri Sir Neviile 
dır. Almanya ne vadlerim, ne mu· Henderson'un son raporunda iyice 

miştir. 

~avelelerine emniyet edilmiyeceğini görünmektedir: "Her Hitler hadise· 
~ö~termiştir. Polonya, Fransa ve Bü. leri kendi maksatlarına göre te'vil 

Bizzat Herr Hitlerin ne dereceye 
kadar bu hikayeleıe inand_ığı tah 
min edilmez.,, 

Yük Britanya, ne kadar kati ve de- etmekte bir üstattır. Danzig Sena-
ğişrrıez olurlaı sa olsunlar, Hitlerin tosuna verilen 4 Ağustos tarıhli söz A iman Beyaz kitabındaki l 6 

numaralı doküman 3 l A-

Vadferine ,inanmak intihar demek de - ultimatom ve müteakiben ec· gustos sat 23 de Polonya Radyosu. 
nun yaptığı neşriyatı anlatıyor. Mu
kaddime de şöyle ;"Polonya ordusu 
alman tekliflerini kabulü imkansız 

olarak göstermekte idi"' Halbuki 
Herr Ribbentrop daha l24 saat ev 
vel bu tekliflerin düşünülmesinde 

artık "çok geç,, kalınmış olduğunu 

söylemi;;ti, Bundan hiç bahsedil · 
miyor. Polonya hükumeti müsavi şe 
rait altında Alman hükumeti ile her 
zaman müzakereye girişmeğe haztr. 
dı. Fakat dikte edilmiş hir muahe
deyi kabul etmezdi ve etmedi 

"Q!duğunu biliyorlardı . Hadisatın hak nebi matbuatında görülen Danzig ri 
Verdiği bu itimatcızlık havası bundan cati hakkındaki tefsirler, ona aradığı 
sonraki bütun müzakerelerde tesirini 
hissettirmiştir. 

"- iman Beyaz Kitabı izah 
~ yollu bir mukaddime ile 

davayı isbat edeceği zanedilen bir 
Seri dökürnanlardan ibarettir. 

Alman Beyaz Kitabında lık 
doküm ın snisi Polonya ve Danzig 
llıiırıast: odlerirıe dair A iman Hükı1 · 
illeti ile Danzig Senatosu ve Polon
Ya komiseri arasında teati ediıen 

'11cktublardarı ibarettir. Mukadd meden 
bir parça alalım: "Ağustosun başın 
da Alman hükumeti Danzigte Po· 
1tırıya mümesili ile serbtrst şehir a- 1 

tasında notalar tt:ati edildiğini işitti 
8u notalarda Polonya hükumeti, kısa 
bit laman içinde ve mukabele tehdi 

di ile, Polonya Gümıük müfettiş-
leri . . . d . S t 

fıt satı vermiştir,,. 

Uzun müddet zaıfında ve dikkat 
ıe hazırlanan Alman - Leh buhranı 
bu ~uretle başlamıştı. 

B uhran 1938 EylUI buhranı 
ile hemeo aynı şt::kilde in-

kişaf ettiıildi: Sir Nevil Henderson 
şunları söy.üyor. "Alman azlıklarına 
karşı yapılan Çek mezalimirıe dair 
hikayeler hemen haıfiyen Polonya. 
lılar hakkında da tekrar ediliyor. iki 
millet arasında mevcut gerginliğe 

bakılırsa bu iddiaların bir kısmının 
esası olma;;ı kab eder .. Bazı ferdi er 
ve küçük memurlar şüphesiz aşırı bir 
gayretkeşlik göstermiş olabilirler
fakat hakaret, rnusadere ve öldürme 
hikayeleri yüz misli mübalağa edil-

O n üç numaralı doküman 
Varşova Alman sefareti 

müsteşarının 30 Ağustus akşamı sa
at 17.30 da Vilhemstrasse ile yap
tığı bir telefon muhaberesini anlatı· 
yor "Polonya da umumi seferberlik 
" bir saat evvel yaftalarla ilan edil-

nın hıalıyetıne aır ena onun 
tıcşrettiği i<Jdia edilen bir emirname. Ş U N D 
~tı ~eri alınmasını taleb ediyordu. 
akıkatte böyle bir emirname asla 

AN BUNDAN 
tıcşredj lmemiştir.,, 

Hakikatte 3, haziran 1933 de 
~'Şredilmiş olan bu emirname lngi· 

1~ Mavi Kitabında münderiçtir. (Ve 
'
1k" No 26) 
1) anzig Senatosunun bu ha

~ rekcti, Alman Beyaz Kita· 
bltıın 2östermek istediği vechile, tek 
ı aşıtıa bir hadise olarak kabul edil· 
'trı 1
0 

ez. o Danzig Senatosunun Po·-
,~~Ya~, haklarından vaz geçmeğe 
1~ ar ıçin yaptığı devamlı v~ kati 

l ııl!Şc~büslerden biri idi. Polonya bu-
tıı tııhayet bir noktada durdurmağa 

/ b,:cburdu. A(man Hükumetinin hiç 
ltı" kanuni hakka müstenit olmayaa 
tillclahalesi ıPolonyay1 zorla istedi-
1ıh:Jcn vaz geçirmek maksadını is· 
~G~:r edıyordu. Bu hakların Danzig 
~i ~illeti ile, veya Serbest Şehirde

,e t ' 1Yasi vaziyetle alakası yoktu. 
atıf 

~t ~ son senelerde tcmamile Nazi 
tlı llatosunun kontrolü altında bulu. / 
~ordu. 

~ h~~1Polonyanın müdafaaya ·çalıştığı 
ttıj ~r Serbest şehir dahilindeki tica 

rıırı teftişi ile alakadarclı. 

Kleopatranın meğer bir kızı varmış 

Meşhur Mrsır Kraliçesi Kleopalranın Romada kendisine kayserlerin yap
tırmış olduğu muhteşem kaşanenin harabesi bulunmuştu. Şimdi Kiloopatranin 
bir kızı bulunduğu meydana çıkmıştır. 

Kleopatra Sezar ile Entonyostan üç erkek çocuğu olduğunu tarih kay
deder. Fakat bunlar birgün Mısır tahtına varislik davasında bulunmamaları 
için öldürülmüşlerdi. Kleodatranm bir dt: kızı olmuştur. Romalılar bu kızı 

ayaklarına zincir vurarak on sene Romada caddeleri gezdirmişlerdir. Yir. 
mi yaşına geldikten sonra şimdıki Senegalin lıulunduğu Mavritnıınyanın zen
ci hükümdarile evlenmiştir. 

Kl7.ln adı Kleopatra Selene idi. Kız annesinin ve Mısırın intikamını 

unutmadığından zenci hükümdardan olan yf"ğane oğluna Batlimyos ısmini 

vermiş ve büyüdükten sonra Romada intikam almasını ve Mısııa hükümdar 
olmasını telkin etmiştir. Gencin hal ve tavrı Roma imparatorları tarafından 
şüpheli göründü~·ünden validesinin planlarını tahakkuk ettirmeğe imkan bu
lamamcısı için öldürülmüştür. Eakat Roma Kleopatranın kızı dünyadan çe· 
kilinceye kadar bir türlü müsterih olamamıştır. 

Balıkların maynlerden gördüğü zararlar 

Şimdiki harpte deniz altında en tahribkar silahların kullanılmakta olma
sı yalnız bitarafların ticaret gemilerini ve tebaasının değil balıkları da rahat 
bırakmamış ve hayatlarını tehlikede bırakmıştır. Şimal denizinin sahillerine 
dalgalar bir çok gemi enkazı ve patlamamış torµıller ile beraber hesapsız 

balık iaşesini atmıştır. Bunların arasında gayet büyükleri vardır. 
Belçikanın Ü.5tand sahilinde düşen büyük balıkların arasında 20 metre 

uzunluğunda bir balina vardır. Balığın karnı parçalandığına göre bir mayne 
ça rrarak bu felakete uğradığına hükmedilmiştir. 
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miştir. Seferberliğin ilk günü "31 
Ağustostur,, Bu heyacan verici mu
babere Alman ordusunun Şark cep
hesinde daha 24 Ağusnosta tam 
seferber edildiğini ve ertesi gün Po· 
lonyayı istilaya hazır olduğunu zik. 
retmiyor. (Henderson,un Son Rapo
ru s. 8.) 

Alman Beyaz kıtabındaki son 
dokümanlar serisi ltalya Hükume· 
tinin sulht eklifleriyle alakadardır. 

Bu notalarla tehditkar "oir surette 
yaklaşan sulh tehlikesini bertaraf 
etmek iğin Duce bir "mütareke tek· 
lifi yaptı .. ., denmektedir. işin iç yü· 
zünü bilmiyen bir müşahid bu be· 
yanalı harici görüşü ile aynen ka· 
bul edilebilir ve buna Alman hüku· 
metenin harbden ictınap etmek için 
gösletdiği son bir gayret olarak te· 
ıakki edilebilir. Hakik;ttte bu teklif
lerin tesliminden otuz aıtı saa evvel 
Alman orduları Polonyayı istila et· 
mişti. ve Alman !hava kuvvetieri 

Polonya şehirlereni bo u~ardman et
mekte idilar. Alman Beyaz Kitabı 
devam ederek diyorki: 

"Bu tektife Alman ve Fransız 

hükfimetlerince müsbet cevap ve· 
rilmişti "fakat bu arada İngiliz hü · 
kumeti tarafından redd edilmişti ... 
Şu "suretle Duce'in teş,.bbüsü, İtal
yan hükümetinin de fikrinCt', "lngiliz 
hükumeti tarafıedan akim bırakıl· 
mıştır,, 

Bu ifade tarzı bsdi bir ,muga· 
lete garib ve enterasan bir misali· 
dir. İtalyan Hükumeti Almanya ve 
Polonya arasındaki • ihtilafı hal için 
iki teşebbüs yaptı. 8u teşebbüsün 

birncisi 31 _Ağustosta, ikincisi ise 

iki Eylülülde yapıldı. Ağustos 3 l 
de Fransız Hühumeti İngiliz hüku
metile birlikte, müsbet bir cevap 
vermeği kararlaştırmıştı .. 2 Eyiülde 
böyle bir koferansın, ancak Alman-

ya evvelceden kuvvetlerini Polonya 
erazisinden çektiği taktirde müm
kün olacrği hem Fsansız, hemde 
lngiliz Hükümetlcrine aşikardı. ltal • 
ya Hükumetine bu derhal açıkca 
bildırildi. Alman Beyaz kitabında 
Alman Hükmeti Fransız telgrafının 

esas metnindeki ,dü' kelimesini ta· 
mamile kaldırmıstır. Bunun ılebebi 
bahse mevzu olan Fransız cevabı· 
nın 31 Ağustos tarihli ilk haryan 
teklifi ile değil, Alman askerleri 
Polonyaya girdikten sonra üapılan 
2 Eylül tarih:i teklıf ile alaleadar 
oluuğu zihabını ya ·atmaktır. 

ff ülasa edersek. Alman De. 
yaz Kitabı, delilleri )Ok 

etmekle 1930 Ağustos buhranının 
esas hakikatını gizlcmiyen Almanya 
her ne pahasına olursa olsun, Po· 
lonyayı boyun eğdirrneğe azmetmiş
ti. Eğer Herr Hitler müzakeJeye 
girişmt-k isteseydi, müsavi şerait al· 
tında bunu her zaman yapabilirdi 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni otel civarında 

Tahsin eczahanesidir 
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UZAK DÜNYALARDAN HABERLER 

• Kaçık mımarın eserleri 

Nevyorkun yanıbaşında,Lorg lsland' 
daki muhteşem binaların çoğu garip 
şekil ve tarzdadır. O kadar ki, lık 
nazarda bunların muhtel bir dimağın 1 

mahsulü olduğuna hükmolunalıilir. 
Bu binaların mimarı yalnız A

merikaca değil bütün dünyaca meş 
hur Freddy Tonel idi. Bidayette bu 
adam normal ve aklı selim sahibi 
o:duğundan yaptığı binalar zamanın 
icabına uygun ~aheserlerdıi. 

Fakat bir hadise bu mimarın si
nirini ve aklım bozmuştur: Özenerek 
yaptığı muazzam bir binada affedi· 
lcmiyecek bir kusur görüldüğünden 
bunun yıktırılıp yeniden yapılması 
lazım gelmiştir. 

. Kabahat planda ve binaenaleyh 
mımarda değil binanın inşasını de· 
ruhte P.den ustada idi. Fakat herkes 
kabahatı mimarda bulmuştur. 

Bu hadise mi"!1arın aklını oynat· 
m asına sebep olmuştur. Mimar bun· 
dan sonra garip binalar yapmağı 
aklına koymuştur. Garabete meftun 
olan Amerikalılar iptida bu yeni 
plan ve binaları orijinal şeyler saya
rak mimara birçok siparişler ver 
mişlerdir. 

Fakat sonra mimarın aklından 
zoru olduğu anlaşıldığından pek iş 
'Veren olmamıştır. Maamafih mimar 
boş durmayıp o zamana kadar ka
zanıp biriktirdiği milyonlar ile kendi 
hesabına birçok garip şekil binalar 
yaptırmıştır. Bu gibi binalardan biri 
alelade ehram şeklindedir. 

Ç>iğeri İse başaşağı gelmiş ehram 
şeklindedir. Yaniaşağı tarafı ufacı:C 

o!d~ğu h:ılde havaya yükseldikçe ge 
nışlıyor. Kaçık mimarın marifetlerin
den biri de telgraf direği şeklindek 
upuzun ve ince bir binadır. Her ka. 
tında teh bir oda vardır. 

Mimar l>irgün camdan bir bina 
yapmağı kurmuştur ve hakikaten cam 
malzemeden bir binaya yükselmiştir 
Fakat camlar matlup derecede me. 
taneli haiz olmadığından birgün en 
üst katı muayene ederken cam kırıl· 
mış ve milyo~larca:parçası ile birlik· 
te mimar düşüp ölmüştür. Mimar öl
mekle beraber bıraktığı eserler, son 
derece garip ve saçma sapan ol· 
masıqa rağmen, kendisine ölmez ai . 
bideler te.şkil etmektedir. 

Çocukları maskelere 
a11,11r.mak 

İngiltere küçük çocukların gaz 
maskesinden korkmamaları ve mem. 
nuniyetle bunları başlarına geçirme. 
leri için garip bir çare bulmuştur: 

Bebeklere mahsus minvatör maske. 
ler yapmak ... 

Bebeklerin kıyafetlerine uygun 
gelmesi için bu maskeler türlü renk · 
te yapılmıştır. Çocuklar beyaz mas· 
keleri sayesinde bebeklerini gör 

m e kten hoşlanıyorlarmış. Bazı ço· 
cuklar ac:;lan ayı gibi oyuncaklarına 
da maske giydirmeğe çalışıyorlar. 
Bebeklerin maske giydiğini gören 
çocuklar maskeyi kendileride seve 
ve segiymektedirler. 

Beyaz kitap 
- Beşinci sayfeden artan -

Fakat o Harhi tercih etti. 

(Henderson'un son raporu S.7). 
Görülüyorki Herr Hitlerin "iyice hi
sab edilmiş sabrı,, artık tükenmiştir. 

Bundan .ııonra Alman Beyaz Ki 
tabı Herr Hıtlerin Fransa ve ijüyük 
Btitanyayı Polonyaya karşı teahliüt 
lerinden vaz geçirmeğe uğraş ;.1m 

tasvir etmektedir. 
0 

Hitlerle Daladier arasınd)'teati 
edilen mektuplar müstesna, ikltbas 
ediien bütün vesikalar lngiliz Mfivi 
Kitabında mevcuttur. Bunlar isbat 
ediyor ki Polonyadaki maksadına 
muhalefet edilmP.mek şartile, Herr 
Hiller Garp demokrasilerioin aı'zu 
ettiği her şeyi vade hazırdı. Milli 
şerefi her şeyden yüksek tuttuğunu 
defatla dünyaya ilan eden Herr Hit
lerin Fransa ve İngilterenin kendi 
şereflerini ayaklar altına alacağın
dan bukadar emin olması gariptir. 

B undan sonra Alman Be 
yaz kitabi 23 Ağustostan 

31 Ağustosa kadar Rolonya ile 
Almanya arasında doğrudan doğru. 
ya müzakere açmak hususundaki 
f ngifü. teşsbbüsünün ana hatlarını 
çizmektedir. Burada da hiç yeni bir 
delil gösterilmemiştir. Mamahih da. 
ha kısa olan Alman kitabında bir 
nokta büyük sarahat kesbediyor: 
Her Hitler, her neye mal olursa 
olsun, ne ticeyi elde etmeğeazmet · 

miştir. Anlaşıyor ki müzakere falan 
onu alakadar etmemektedir. Rir N 
Henderson'un dediği gibi Herr Hitle 
için cebir ve şiddet , istimaline an· 
cak tek bir ışık vardır. Sir 
Şıtşnig yahut Hacha'nın ,yaptığı 

gibi bir Plonya murahbasının ayağı . 

na kadar gelmeıi ve , Adolf Hitlerin 
şan ve şühretini artırmak üzere gös 
terilen çizgi , üzerine bir imza atı· 

vermesidir. Hem bu derhal yapılma· 
lıdır · , zira ordu bir , evet' yahut 
-hayır' beklemektedir. Planların mu· 
vaffak olması Bolonyanm sür'atle 
işgalına ve Şark cephesinde harbin 
mümkün olduğu kadar çabuk bitme 
sine bağlıdır. Havalar her an bo 
zulabilir. ve yüksek bir derece ma
kineleşmiş Alman ordusu çamurlar 
içinde hareket edemez. 

Ceyhan İskan memurlu .. 
ğundan : 

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

larm yüzde 7,5 depozito akçası tu· 
tarı olan (136,5) lirayı Ceyhan Ma
liye veznesine yatırarak alacakları 
tesellüm makbuzlarını hamilen şe

raiti anlamak üzere 4 - Kanunut-v- · 
lel - 939 Pazartesi günü saat l4 de 
Ceyhan iskan dairesine müracaat· ı 
lan ilan olunur.11205 231?613013 
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TÜRK.SÖZÜ 

GAZETECİLİK-MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

s·on getirttiği zarif 
. 

yenı t j p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler, biletler, kart-
vizitler, haritalar, planlar, mak· 
buzlar , her boyrla defterler, 

Renkli · afişler 

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

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

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

Zarif sağlam 

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

1 

.......................................... ~ 
Adana askeri satın al 
ma komisyonunda 

.. 1- Askeri ihtiyaç · için 125 a
det bakır kazan açık ı-cksiltmeye 
konulmuştur. Beher kilosunun mu · 
hammen fiyatı 145 kuruştur, Vasa· 
ti olarak muhammen bedeli, 3650 
lira olduğuna göre ilk te ni rıat ı 274 
liradır. 

-2 Eksiltmesi 18- 12-939 
Pazartesi günü saat onda Adana 
Askeri satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Şartaamesi lstanbul Di· 
yarbakır Levazım amirlikleri ve A · 
dana askeri satın alma komisyonun 
da görülebilir. 

3- isteklilerin şeraiti ı haiz ol
duklarına dair vesaikle ilk teminat
larını bamilen belli gun ve seatte 
komisyonumuza müracatları. 

11226 3 . 7-12-17 

Çukurova Harası Mü· 
dürlüğünden: 

16--11-930 günüde onbeş gün 
müddetle açık eksiltm~ye ; < ı r an 
tohumluluk için satın alınacak yet· 
mişbin kilo yulafa talip zuhur etme· 
diğinden açık eksiımenin on gün da
ha uzatılmasına kerar verilmiş oldu· 
ğundan talip olanların 11- 12-939 
Pazartesi günü saat 14 de kadar 
hara merkezindeki komisyonu mah
susuna müracaat etmeleri ilan o!u· 
nur. 

11225 

Seynan P. T. f. Mii .. 
dürlüğünden : 

1 - Fenni ve hususi şartnaıne· 
deki evsafa ve. Müdürlükte mevcut 
kalıba göre imal edilmek üzere idıı· 
re ihtiyacı için bir metre tulinde ikİ 
delikli olmak üzere bin adet betorı 
künk açık eksiltme suretile alına· 
caktır. 

2 - Kijnklerin tahmin bedeli 
( 900 ) _lira ve muvakkat teminat• 
altmış yedi lira elli kuruştur. . 

3:- ihale 18 12·939 Paıartesı 
günü saat ~ 15 de P. T, T. Mudiir' 
lük binasında alım satım komisyorıll 
tarafında yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnamelerde 
künk kalıbını görmc:k istiyenler Mii · 
dürlük Kalem Şefliğine ve eksilt111e· 
ğe iştirak edecekler de ihale giil1 
ve saatinde teminat makbuılarile 
komisyona müracaat etmelidirler. 

r· 
5 - 2490 No. lı eksiltme, 8 ~ 

tırma ve ihale kanunun 4. üncü r0
3 

desinde yazılı kimselerle Ticaret ~ 
dasına kayıtlı olduğuna dair 93 

· · 'k 1 1 ek· senesıne aıt vesı ası o mıyan ar 
siltmeğe iştirak edemezler. 1 

3--6- 10- 13 ~ 
Sayın abonelerimize 

Ev dejlftlrme mev•""
1 

olduğundan tavzlatta yanllf' 
h~a mahal kalmaması 1~1" . 

!ıll •• 

yeni ta,mdığmlz avın adr r• 
sini ldarehanemlze btıd1 

menlzl rica ederiz. 
T0R~söı0 

-------~----------~ 
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Neşe - Zevk - Kahkaha - Eylence - Gülmek haftası Sinemanın iki büyük kahkaha kraUarının şimdiye kadar gördüğünüz fümlerin en güzeli.: 

Stan 

Laurel Türkçe 

Çifte 

•• J •• Aliver 
S O Z U Hardi 

avcılar 
~ 

yeni dünya haberleri-Ayrıca: . F oks jurnal eq 

Pek yakında : 
Öğretici film 

Bir Kavuk Devrildi l . 11223 

~ ---------------~----------~--~ 
Altın Sesli (ALiCE FA YE) 
Güzel (TYRONE POwER) 
ve sanatkar (DON AMECHE) 

Bu Hafta 

~LSARAY 
.. S I N. E M A S I N O A • 

'l akdir ve Hayı anlıkla 
s~yredilmekde Olan 

\Şikago Y amyod 

Senenin Binbir Maceralarla 

Dolu Şaheseri 

TAN Sinemasının 
Göstermekte Qlduğu 

rT~~~~N' 
Heyecan, Aşk Görülmemış 

Sergüzeştler Fılmidir 

R. C. A. Radyoları 
ı d • g e ı 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo 

38 . 
Hissi, Heyecanlı ve Muazzam 
F ran~ ızca sözlü şa heseı İn 

~· Yarahcı Kahramanıdırlar 
11rne lıaveterı: 

Baş Rolde: Tarzan filmlerin Ha
l(i~i Yaratıcısı Olimpiadlar 

Şampiyonu 

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

Metro Jurnal ( HERMAN BRIX ) 

Pek Yakmda 

1 ASRI BATAKHANELER 1 

"-......._ 11224 

T A N D A 
Bugün 2 30. da 
Tarzan Adası 

Doktor 

i. Kemal Safir 
Kızılay civarında İskan dairesi · yanında 

Müslüm apartmanı 

Hastalarını her gün sabahtan ak,ama kadar kabul eder. 

G.A. 25-26 10909 

1 

........ 

--------------------------------------------
"------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

ııı l ~eziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastaları · 
stıkıaı okulu karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 

"--- 31-31 11087 

Hililiahmer civarında istiklal okulu karşısında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve ha~talarmı kabule başlamıştır . Evini de 
· muayenehanesi üstüne taşımıştır, 11086 30-30 

"'--------· ---------------------------------J--la~-n---------------------~ 2 - Şartnamesi Ankara lstan· 

Muayenehane nakli bul Jevazim Amirliklerilc Adana 
İ"\. Adana askeri satın alma Kayseri Askeri Satın alma komis· 

U k o B k komisyonundan: yonlarında ğörülebilir. 
O tor sınan , QZ urt 1 - Adana gunizonu için 315 3 - Eksiltmeye girecekler ka-

~ ~llayenehanesini Kızılay caddesinde merhum Doktor Süleyman Sırrı· 
ı~ 

~ nakletmiştir . 11200 11- 1_1 ____________ _ 

lon ekmeklık un kapalı zarfla eksilt· nunun 2,3 maddelerindeki evsafı ha. 
meye konulmuştur. Muhammen be iz olduklarına dair vesaikle birlikte 
deli 37800 ve ilk teminatı 2835 li· ihale saatıodan en geç bir saat ev· 
radır. Eksiltmesi 15/ 12/938 Cuma veline kadar zarflarını komisyona 
günü saat onda Adana Askeri satın vermiş <>imaları lazımdır. 

alma komisyonunda yapılacaktır. 28-3-8~ 13 11216 



Sahıte : 3 Türksözü 3 Kanunuevvel 93~ 

, 

1 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

= 
--

KiLO FIATI 
Sahlan Mikdar CiNSi En az 

1 
gn çok 

K. s. K. s. Kilo 
Koza 9:S 

-
'9 

Ma. parla fi • 38 39 - Ma. 36 3(50--temizi • 

~00 - - -Klevland 48 
-Klevland-( Y~M. ) 1 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah - ÇIGIT . 
1 

' 1 1 
Yerli •Yemlik,, 

,, •Tohumluk., 1 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

" 
Yerli · 

" Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn . 
Mercimek 
Susam 15 1 14.75 

UN 
Dört yıldız Salih 

""' üç " " :s J::l Dört yıldız DoATuluk «I ..:.: ;::: 
üç E ı:: ,, • 

_g -= Simit 
" ~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet o 

C'-1 <> üç r--. ,, 
" 

Simit . 
" 

Liv~rpol TelgrafJan Kambiyo ve Para 
'2 1 12 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pıme Son tim 

Hazır 1-+ 80 Liret 

ı---
Rayişmark 

Vadeli 1. 57 
Frank (Fransız) - 2- 96 

7 53 - 5 Vadeli IIl Sterlin ( ingiliz ) ?.4 
Hind hazır _ 7_ 1J!!_ Dolar (Amerika) 1-30 1 36 
Nevyork 9 93 Frank ( İsviçre ) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

3-2,00Q LiRA 

ikraırive planı 

~dÜKAFl.T 
'7 ' 

Kuralar: 1 Şubat;- ı ıMayıs , 26 Ağustos, 1 Eyliil, 
• • :1 • 

' 1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

- l~K R·A M 1 YEL ER : 

1 Adet 2000 Lirahk 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 

" 
43~ 32.000 

l-__ r_._ı_ş_B_a_n_k_as_ın_a_p_ara yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

ilin 
Adana Belediye Riyasetinden:· 

l - Belediyeye ait karşıyakada Hacı ağa tekkesi mevkiinde Ko:zao· 
yolu, Salih tarlası ve Sarıçam deresi ile mahdud eski mezarlık yeri açı" 
eksiltme ile ve üç sene müddetle icara verilecektir . 

2 - Muhammen yıllık icar bedeli beher 919 metre murabbaı kır~ 
kmuştur . 

3 - Muvakkat teminatı yedi buçuk liradır. 

4 - Şartnamesi Belediye Fen işleri müdürlüğündedir. isteyenler ora--
da görebilirler. · 

5 - ihalesi Birinci Kanunun 8 inci Cuma günü saat on beşte Bele· 
diye encümeninde yapılacaktır. isteklilerin o gün muayyen saatte temio't 
makbuzlariylP- beJ,.diye encümenine müracaatlan ilan olunur. 

24 - 29 - 3 - 7 11207 

Seyhan Orman Çevirge müdürlüğündefl 

Cinsi 

Kuru çam odunu 

Hacmi Miktarı Muhammen vahit fiatı Tutarı r 
M3 03 Kental Kilo Lira Kuruş Lira J<urıı 

13127 00 12 00 1575 24 

1- Seyhan vila"etinin Kara:~ah kazası dahilinde Akyar Büyük Ce· • • ıJ 

hennem Deresi ormanından toplay1p çıkarmak üzere 13127 kental kU~ 
çam odunu 20-11-939 tarihinden itibaren 16 gün sonra 7-12-93 
Perşembe günü saat 15 te Seyhan Çevirge Müdürlüğü binasında artır' 
ması yapılacaktır . 

2- Beher k<'ntalinin muhammen fiatı 12 liradır . .. 
3- Şartneme ve mukavelename projeleri Orman Umum MüdütlU' b 

ğünden Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü ve Karaisah Orman Bölge Q 
Şefliğinden alımr . '~ 

4- Muvakkat teminat 118 lira 14 kuruştur . (. 
5- Sabş umumidir. 11192 12-19-29-.3 

---------------------~-----------------~ 

' Kadın 
B. 

şapka evi 
KETi 

Arzu edilen model üzerine yeni 1,.·e tamir yaP
111

' 

Adres: Yeni postane karşısı No:zO 
z7~ • __________________________ ı_ı_ı4_9 _____ ~ 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

bllıe 

1 
Hergün muayenehan~sinde hastolar~!l' ka 

başlamıştır, __,,/ 

!.------------·----~--~~--

~----------------------------..A 
r Y aZıhane nakli . -~ 
1 Avukat Macit Güçlü ve AbduUah Türkucu yazıhanelerini AbidırıP,~I' ı 

k M l.k artııtl 

1 

caddesinde Namık Kemal mektebi karşısında do tor e t ap 

nın alt katına nakletmişlerdir. C. _/. 

U " • t üdii~ L mumı neşrıya ın ~ 

Macid Güçlii 
61 

1ı 
Ad T .. k .. " matbaa. ana ur sozu 


