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.TtİRKSÖZtİ '---Sahip veBaş muharriri 

Tclcfon:3t5 _ ADA~A 
GtJ1 ~DELIK SiYASI GAZETE 5 Kuru~ 

Ferid CeJaJ Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaltıncı Yıl - Sayı : 4637 

26 K. Sani 940 Cuma 

Yurdda zelzele Dün neşredilen tebliğlere göre 

So"vet tayyareleri bir çokl 
Şehirleri bombardıman etti 

Ankara : 25 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Dün 12,45 de ~hisar: 
da, Ayvalıkta dört saniyelik şıddetlı 
bir zelzele olmuşhır. 

Gümüşhanede de :zelzeleler ol
muştur. Hasar yoktur. Bombardımanların 

Lpndra: 25 ( Royter ) - N d" len So t b . eşrc ı-
. vyeh le lıkine göre, dün k- -k 

hedefi hastaneler oJdu Ankara: 25 (Hususi muhabirimiz
den) _ Sivasda bugün muhtelif fa· 
sılarla üç :zelzele oldu. Hasar yoktur. 

pıyade mufrc:ı:cleri Finland· ubçhu 
. . ıya ce e-sındc f aalıyetıe bulunm 

etmiWr S uş, ateş taaij 
nıda b. 1 ovyeı tayyareleri de istik-

Londra : 2.> (Royter) - Finlan 

diyada RusJar üç noktadan taarruza 
lunan bütün vasıtaları .kullanmakta 
dır. Bir Alman heyeti Bükreşte 

Londra: 25 (Royter) - Bir Al 
man heyeti gizlice Bülcreşe gitmi.1 
tir . 

~ u unmuştur. 

ne 'i~~!erKtıra!tan. F.inlandiya teblifi. 
- - ' ıralide ıkı Sovyet hüc 

Ptıskurtülmüştür. Lado a - - . umu 
da şiddet)" h k golu cıvann-
R 1 ı mu arebeler olmuştur 

us ardan yedi h- · 
dilmiştir s ucum arabası ıabte
nclcri b. ~vyct tayyareleri hastaha
-ı om ardman etrniMir rı 

1 
. ·ı o rnüş 22 · · -t• • ' sıvı 

, sıvıı de yaralanmıştır. 
. Soumusahni civarındak" h 

nın bornhardı . 1 astane-
iki hastabakıc7~~m~ettı~csi iki doktorla 

ş ur. 

. So.vyet .tayyareleri bombardıman 
ettıklerı şehırlerin sokak! - -

an ustunde 
uçarak sivil halka mitraJ ö . 
açmışlardır. Dünk- bo Y z ateşı 
4QO kad b u mbardınıanlarda 

ar ornba atılmıştır. 

------
Fransız 

dün Cumhurreisinin 
yaptığı teftişler 

p . 
ens: 25 ( Havas ) F 

Cumhurreisi Ba _ " - ransız 
nazırı ile Amirai D L~bron ve bahriye 1 
giderek <leniz ve har an ~ugün Brest'e \ 
etmişlerdir. ava fılolarını teftiş 

• geçmişlerdir. Bu üç taarruzda püs

k~rtülınüıtür. Sovyctler Fin muka· 

Vt>mctini kırmak •için ellerinde bu-

Romanyadaki 
petrol ofisi 

Petrol kuyularının tenki
si rneseleleri etrafında 

Londra: 25 ( Royter ) - Roman
yadakj petrol kuyularının tenkisi hak
kında Romanya ajansı malümat ver
mektedir. Ajans, hususi bir kanun 
rnucibince bir ofis teşkil edildi~ini, 
ve bu kanunla kuyuların inkişaf sela
hiyetinin ofise verildiğini, maden en

düstrisi için de yeni bir ofisin teşkil 
edilmekte oldu~u bildirilmekte ve bu 
tedbirlerin sırf Romanyanın dahili is
tihlaki bakımından tedbirler olduğunu 
ba~ka ~iç. bir maksad ve gaye takip 
edılmedıQ-ıni kaydetmektedir. 

Tiirk - lngtliz 
dostluğu 

'!Lord logd'un dün 
odaki iürkçe 

rad .. 
nutku 

Lord Loyd d- k 
•nd r - . un a şam Londra r d - . 

a Urk mılletınc hitab b a yosunda Turkıye felaketzedeleri hak-
. en ır nutuk so J • · L . 

- " Türk · . . Y emıştır ord demiştir kı : Ürrnet ı . mılletınc hitap ed k . 
·Crırnj taktim ederi er en onun Mılli Şefi ismet lnönüne evvela B·ı l rn. 

•abanız olan Atat- k,--
Biz lngiliz ; . . ur un adını hü rmetı~ yad ediyoruz. 

lluz z 1 1 m lletı sızi Çok . 
e zc e ve su baskını felak se~ıyoruz . S?n günlerde geçirmiş olduğu. 

Oruz. Acılarınıza büt" etıne karşı bız de yl\rdıma geçmiş bulunu-
li kadar para ve clb~ısn k~lbimizle iştirak ediyoruz. fnailizler ellerinden ael-'l' h- • . . e iond . 6 6 ı ız ukumetının deı11.il h erıyor. Lııtfen kabul ediniz, Bn yardımlarmm ln. 6 alkınındır 

Biz sizden çok uzakt b · 
- k- ı a ulunu :ı::- k 
um un o duğu kadar sür' !oruz. ra at bu k\içük yardımlar gayrı 

Tü k" . . atte gondermekteyiz. r ıyeyc ıkı murahhas t ~ . 
tekrar im:ir etmek . . a. gonderıyoruz. Bıınlar, köylerinizi, şehirlerini· 

lesiniz . •çın tetkıkler yapacaktır. Onlardan vaziyeti öğrene-
Türk rnill r h 
C c ı er şeyde oldutu .b. b 

cceleriniz hayır ol 1 . ~ 1 u defa da y1kılan1 ihya edecektir. 
sun. ngız mıllctindcn sevtilcr. " 

1 

' 

Londra: 25 (Roytcr) - Fin pü· 
kümeti yakında bir Fin Mavi - Be· 
yaz kitap neşredecektir. Bu kitap 
dört dilde o!acaktır. 

Avam kamarasında Çem 
berlayne sorulan sualler 
İngiltere - İtalya münasebatı - Belçikaya bir ~ücum 

olursa - Sovyetlere karşı ahna.!ak vazıyet 

l litler bir nutkunda 

Hitler nutı.ik söyledi 

Londra : '.?5 (Royter) - Hitler 
bugün spor sarayında cepheye sevk
P.dilecek olan talebeye bir nutuk söy
lemiştir. 

Bu nutuk hl'.'parlörlerle neşredil
memiştir. Alman milleti bu nutkun 
mahiyetini gğrenememiş bulunuyor· 

Eskişehir - Balıkesir 
hattında aktarma 

Ankara: 25 (Hususi) - Son sel
ler yüzünden Eskişehir - Balıkesir 
tren hattında 124 üncü kilometredeki 
köprü bozulmuştu. Bu anza dolayısile 
tren seferleri aktarma ile yapılabilmek
tedir. 

Bu sebeple, seferler normal bir 
şekil alıncıya kadar bu hatta yol
cu başına 50 kilodan fazla bagaj ka
bul edilmiyecektir. Diğer taraftan Er
zincan istasyonu da henüz işletmeye 
açılmış değildir. 

Londra : 25 (Royter) - Avam 
1 kamarasının son toplantısında Baş· 

vekil Çemb:>rlayne bazı mebuslar ta
rafındcın muhtelif .sualler tevcih edil
miştir. 

İngiliz - İtalyan münasebatı hak
kında ı;orulan bir suale Başvekil, iki 
hükumetin 1933 de akdettiği muahe
de mucibine~ askeri malumat teati 
etıoekte olduğunu, lngiliz somalisi hu· 
dudunun da yeniden tesbiti için ko· 
nuşmalar yapılacağını söy lemiştir, 

Bay Çembeqayn, Belçika bir hü
cuma maruz kalırsa, müttefikler yıl
dırım sür'atiyle yardıma koşacakmı

dır ? •• 

Sualine de~hükumetin bu mesele
yi büyük bir itina ile tetkik ettiğini 

teahhütlerini nasıl yerine getirecetini 
mütaleada bulunduğunu beyan etmiş· 
tir . 

Diğer bir mebusun da, " lngilte
re hükumeti, Finlandiy&nın sebepsiz 
olarak uğradığı tecavüz üzerine Sov
yetlerle münasebatı kesmek niyetinde 
midir ? , . sualine, bu meselenin tet
kik edilmesi Iazımgeldiği, basit bir 
şekilde buna cevap vermek imkloı 
olmadığı cevabında bulunmuştur. 

Bir Yugoslav torpido 

ınuhribi dün battı 

Bclgrad : 25 (Radyo) - Bir 
Yugoslav torpido muhribi Şiberik 
önlerindr. kayaya çarparak batmıı
Dllfhr. 



S;bite: 2 Türksözü 

eONUN MESELELERi 

fi h r o r Alman yanın 
tavassutu ,'----·----------------------------------------~ Prof. Tankut Le Temps'den 

D 
eyli Ekspres'in Amsterdam muha
biri tarafından verilen malümata 

göre Hitler Finlandiya ile sulh müza· 
keresine girişmek için Stalini teşvik 
etmektedir ve eğer Moskova hüküme
ti isterse Almanyanın bu işte muta· 
vassıt rolünü ifa edebileceğini sefiri 
vasıtasile bildirmiştir. 

Zannedildiğine göre Sovyet Rus-

j Adana Türkkuşu ya-
kında faaliyete geçiyor 
Türkkuşu Umum Müdürü şehrimizde 

Parti Müfettışimi' 
şehrimizde 

Parti Müfettişimiz Sa~n f-1• 
reşit Tankut Kozan ve Kadiri 

te'hir edilmiş olan C. H. P. 
kongrelerini yaparak dün ~~hri 
dönmüşlerdir. 

ya Almanyanın bu teşebbüsüae mu
vafık cevap vermiş ve Moskova hü
kfunetinin sulh müzakeresine ririşme
te hazır olduğunu bildirmiştir. Eğer 
Finlandiya Baltık denizinde Rusyaya 
deniz ve hava üsleri, Petsamo lima· 

Şehrimiz Türk Hava Kurumu 
ıubesi yeni faaliyet devı esine gi· 
rerken birkaç tanınmış Planörcü 
celbetmiş bulunmaktadır ,Adanada 
bulunan Tüıkkuşu Umum Miidürü 
Osman Nuri bir haftaya kadar ça· 
hşmalarına başlıyacak olan Gençlere 
her hususda nezaret edecektir. 

Valimizin spo 

j Dün çalışmalarda bulundu klüplerine timi 

Umumi meclis 

Beden Terbiyeai Seyhan 
Reiıi Valimiz Bay Faik Oıtün 
lerimize yaptıtı bir . timim le f1I 
maçlarında rastlanan muhtelif 

nından istifade hakkı verecek ve şark 
taki Finlandiya - Rusya hududunda 
tashihat yapılmasına nza gösterecek 
olursa Rusya Finlandiyayı feth ve il
hak etmek planından vazgeçecektir. 

Deyli Ekspres gazetesinin muha
biri Finlandiya ile Sovyet Rusya ara
sında Hitlerin mutavassıt rolü oyna
mak arzusunu izhar etmesi sebepleri 
şunlardır : 

1 - Stalin ile Musolini'nin dost-
lutunu muhafaza etmek için ye gine 
çare budur. 

2 - Hitler lngiltere ile Fransa-
nın Skandinayyaya harp silahı ve mal
zemesi göndermek için Finlandiya 
harbini vesile tutacağı kanaatindedir. 

3 - Almanya Sovyet Rusyadan 
ilk madde almak zaruretindedir. Hal
buki Finlandiyada harp devam ettikçe 
Rusyanın Almanyaya vadetti~i yardı
mı yerine getirmesi mümkün değil-
dir. 

Mersinde umumi 
magazalar 

Y ~'pı lan açılma töreni 
Mersin: 25 ( Hu.susi muhabiri· 

mizden)- Mersindeki umumi ma~a 
'Zalar binası inşaatı temamlanmaştır. 
Bu güzel lıüyük binanın işletme~e 
açılışı evvelki gün törenle olmuştur. 

Türkkuşu Şubesine yapılan 
müracaatlar Gençlerimizin bu sahada

ki örnek kabiliyetleri • e bir misal teı 
kil edebilir. Bu seneki dersleri müte · 

akip gelec~k senede Motorlu Tayya'e 

uçuılarma baılanacaktır. 
Gençimize muvaffakiyetler dileriz. 

Kayakçılar döndu 

Bayram tatiiinden istifade ede
rek Toroslarda güzel bir kayak par· 
tisi yapmak üzere Şeyhli köyü üs 
tünde, Toprak Ardıçta ve civarında 
beş gün idmanlar yapan 8 kişiden 
mürekkep kayakçılarımız şehre dön· 

müıleroir. 
5 - 6 Köylüye de kayak spo-

runu öğretmiı bulunan gençler toros 
eteklerinde kendilerine güzel saha· 
lar bulabilmişlerdir. 

Tevkif edilen esrarkeş 

Tanınmış csraıkeşlerden Cemil 
Toktamış üzerinde bulunan esrarla 
birlikte yakalanarak adliyeye veril· 
UiİŞ ve 'ilk duruımasmı müteakib 
tevkif edilerek cezaevine konulmuş. 

Başda Valimiz t>lmak üzere ka· 
labalık bir halk kütlesi bu törene tur. 
iştirak etmiştir. · \ ŞEHiRDE HAVA 

Vali bu münasebetle bir nutuk 
söyliyerek kordelayı kesmiştir. Da- \ Şehrimizde dün gök yüzü açak. 
vetlilere Çay, Limonata, Pasta, Por hava hafif rüzgarlı idi. 
talca) ikram enilmiştir. Ayni zaman En çok sıcak gölgede 19 dere· 

da matazanan h"r tarafı guilmiştir. ceyi bulmuştu. 

Vilayet umumi meclisi dün vali
miz Faik Üstünün reisliğinde toplan
mışlar. Geçen celsenin zabıtları okun
duktan sonra ruznamede mevcud olan 
meseleler görüşülmüş ve aid olan 
encümenlere havale edilerek pazartesi 
toplanmak üzere celseye nihayef ve
rilmiştir. 

F elaketzedelerimiz 
çıkarına müsamere 

Şehrimizde bulunan •lstanbul 
operet heyeti. felaketzedelerimiz men· 
faatına önümüzrleki pazar günü akşa
mı saat 20,30 da Tan sinemasında 
bir müsamere verecektir. 

Bu müsamerede milli bestekanmız 
Muhlis Sabahaddinin en son besteledi
ği "Efenin aşkı,, opereti temsil edile
cektir. 

Katil kardeşlerin 
muhakemesi 

Çiftçilerioıizdtn Recai Tarıme

rin Ağba mevkiindcki çiftliğinde 
çiftlik işçilerinden Kıptı Aliyi uyur. 

ken öldürmekten suçlu Karşıyaka 
mahallesinden ve ayni aıiretten 

Mehmed otlu Kadirle kardeşi lsa· 
nın me~kuf bulundupnu okuyucu-

larımız hahrlarlar zannederiz. Dün 
Ağırceza mahkemesinde duruşma· 

lan yapılan katil kardeıter hakkın· 
da bazı hususatın Müddeiumumilik· 

ten ıorulmaııı için mahkeme 5 şu· 
bata talik edilmiştir. 

Lüid'in n utku 

suzluk arın ve şikayetlerin ıpor 
spor hayatımız üzerinde fena 
ler busnle getirditini izah e 
badema yapılacak b i 1 u m d 

resmi 1 i t. ş i 1 d, k u p a 
buszsi futbol mıçlaranm dip! 
hakemler tarafmdan idare edil 
cetini, diplomat. hakemler bul 
dı~ı taktirde bu idareyi bölg 
spor eğitmeni Cevad Diblt>o'in 
şaracağı biltiiriilmiştır. 

Sütün sporcu gençlerle tJeS: 
bizim de memnuniydiaai.zi celb 

bu tamimle Adana sporculara 

yük bir derdi artık tamamen 
rilmiş oluyor. Futbol maçları 
hakem meselesi hakikaten 
bir meseledir. Oyunun llütÜD 
karıılaşan iki takımın mukad 
eline terkedilen hakem, küçii 
dikkatsiılik veya tarafgirlik 
diti taktirde ekseriya büyük 
ıızhklara sebep olmaktadır. 
malı bir hakemin bu gibi k 
düşmeden maçları tam bir 
v" ahenkie sona erdireceti 
bulundupndan ldüplerimiz 
bir harekette bulunulmut 

yor. 

Şehir stadın 
sıcak 

\ Şehir stadyomımda, .ııııl 
dan çok faydalı olacatı 

~ sıcak duş tesisab yapılmatl"' 
verilmiştir. 

Memleketimizdeki zelzele ve 
seylap felaketleri dolayısile, İngiliz 
hükümetinin yardımlarından başka 
lngiliz Milleti arasınd~da bir yar 

c BONON M~ll 1 
Lüid den gice saat 19,10 da Lond· 
ra Radyosanda Türk Milletine hi· 
taben Türkçe bir nutuk söylemistir. 
Lord bu nutkunda, Türk milletinin 
kudrrtinden, asaletinden uzun uzun 
bahsetmiş ve lngilizlerin Türk mil· 
leline olan itimat ve sevgisini bir 
kerce daha tebarüz ettirmiştir, 

baıa güzel bir Türkce ile konuş· 
muştur. Yıllarca Türkiyede bulun· 
muş ve bu meyanda da vazife gör· 

müş olan Lord Lüid lngilterenin 
çok değerli bir şahsiyetidir 

Ayrıca vali konalı t 
geçen radde üzerinde attd 
de duhuliye giıeıi açılaca 
dan b•$ka da genel merk 
dikli plinlara göre StadY 
de voleybel sabası açıl,..... 
altına alınmış bulunmakt•~~ 
hada ilk voleybol turau....-. 
tepler arasında yapılacakll'' 

dım hareketi başladıtını ve bunun 
için Lord Lüidin riyaseti altında bir 
tqkilit kurulduğunu evvelce telg· 
raf haberi olarak okuyucularımaza 

bildirmiştik. 

Türkiyedeki zelzele feliketze · 

delerine yardım cemiyeti Reiıi Lord Lord Lüid bu nutkunda baıdan 

Bu nutuk, Türkiyenin lngiltere
ye olan itimad ve sempatisin~ ln
giliz Mil~etininde ayni ölçüde his· 

lerle meşbu oldupna kuvvetli bir 

delil teıkil eder. 

••• 

YENi NEŞRiYAT 

Çocuk 
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abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 

3 Aylık 
1 Aylılc 

Kuru, 
1200 
600 
100 
100 

b ı. -D~ş menılckctlcı ıçın Abone 
cdelı d e r. ı smez 1 6 

' ya nız posta masrafı zammedilir. 

2 - ll&nlar ıçın ıdarcyc mura
caat edilmelidir. .............. __ __ 

Askeri siyasi 
hadiseler 

fr:!!!!.. ecen üç günlük fasılada 
~ garp cephesinde kayda 

şinıal d de.~~r mühim harekat olmadı 
1 . d enızınde ve logiltere sahil . 
erın e tahtelbahirle ve maynler 

Çarparak batan vapurların . ._ e 
Yarını d.. . k mıs;:tarı 

uzıne adardır 
Finlandiya cephes: d ._ 

v h d ın e Karada 
e ava a Sovyet tazyiki 
lenmcktcdir. tiddet · 

lngiltf'rcde Avam ve Lordlar 
Kamarasındaki nutuklar ı 
b h , nazır arın 
eyanatı, arp siyasetinin b 
b . , mu a· 

Klasik usul ... 
Yugoslavyadaki Alman 

ekaliyetleri başkaldınyor 
Ekall•yetler Yugoslav Senatosunda 
kendiler nin temsil edilmesini istiyor 

Londra: 25 (Royter) - Belgrad l 
dan alınan haberlere göre, Yugos- 1 

lavyadaki Alman ekalliyetleri Yu- , 
&"oslav hükümetinden bazı taleblerde 
bulunmaktadır. 

Alman ekalliyetlerinin bıı taleb
lerinden başlıcası scnatode kc-ndile
rininde temı; il edilmesidir. 

Londra politik mahfillerinde bu 
haber tabii olerak karşılanmıştır. Çün
ki Alman diplomasisi, bazı tadilata 
rağ-mcn küçük devletleri korkutma 
siyasetinde berdevamdır. Bunun için-

dir ki Almanyaya komşu memleket· 
le.r arasında hergün artmakta olan 
hır tesanüd görülmüyor. Şüphesiz ki 
b.u . tesanüdün henüz Alman tehli\ce
~1~1 el birli§'i ile önlemek gayesini 
ı stıhdaf etmek t d . e ır, 

Garp cebhesinde vaziyet 
Londra: 25 ( Royter ) - Garp 

cebhesinde şiddetli soğuklar yüzünden 
pek az faaliyet olmuştur. 

Dün Şetıand adası üstünde uçan 
üç Alman tayyaresi adaya üç bomba 
atmış fakat isabet olmamıştır. Bugün
de bir Alman tayyaresi Taymis nehri 
mansabında uçmak istemiş fakat dafi 
topların ateşi üzerine kaçmıştır. 

Yunanistanda büyük 
mecra tesisatı açıldı 

re . enın genişlctilnıesinin en ebem· 
nııyetli bir kısmını bir d . . Bir Alman vapuruna 
tcıkil eyi d" ' cvresına ... 

c ı. Sovyetlerin tecavüzü 

Atina : 25 (Radyo) - Atinada, 
büyük mecra tesisatrnın açılması mü 
nasebetiyle büyük bir tören yapıl
mış ve Başvekil Metaksas bir nutuk 
söylemiştir. 

Başvekil bu nutkunda harp va· 
ziyetinden de bahsetmiştir. ·ı Avrupanı 1 timal, fimali garb' . 

1 

c, cenup ve cenubu ş k' · d ısı londra : 25 (Royter) - Bir Al 
bütün b.t f ar ••ın elci Yugoslav - Bulgar dostluk 1 

ara devletleri Alma rrıan vapuru Aland adaları kenarında 
~·~ So~yet Rusya aleyhine mü~~~ kuma oturmak üzere iken iki Sov paktı yıldönümü 
f~g;~~ ar~e ?irmeye davet eden yet tayyaresinin bombardmanına ma. . Londra : 25 (Royter) - Yugos-
T erek ahrıye Nazırı Mister Çör- ruz kalmış, fakat vapura isabet o!. lav Hariciye nazırı Bulgar Başveki-

çı ın nut u mühim ak -r 1 h rnamıştır. line bir telgraf göndermiştir. getirdi. ltalya su ame usule 
gazct ı · Bu telgrafta Yugoslav · Bulgar gazeteleri rib" 1 . e erı, Alınan L 

harbi Avrupaıy ngılterc hükürnetini Uvov'a giden demiryolu dostluk muahedesirıin yıldönümü 
k · a ve dün g · l · ı • k münasebetiyle iyi temenniler mev· İa oıyetlerilc ittiham y:~ y~y- enış etı mıyece cuttur. Köse lvanof'ta bu telgrafa 

sveç ile Norveç 8 1 . ıyor ar, b 1 d b 1 
marka, Hollandadan c çı~a. Dani· l.ondra : 25 (Royter) _ Alman samimi hislerle muka e e e u un-
•al ve ıir1tali ga b" ~rckkep ti· ~a~an talebi üzerine S-vvetler bir muştur. 
bitaraf memleketle:d~n vrupadalci lı~ıl Luvova giden demir~olunu ge· İstaP.bulun para teberruu 
berler t . gelen ha- nış etmekten vazaeçmı'ştı·r. lstanbul: 25 (Hususi) felaketze-. 'gaze e neşrıyatı mezk" k Al 6 

lıf e r ur tc - - k manya bu hattan istifade et delerimızde lstanbuldaki para te-' P ana muhalefeti bildirmekt d' •ue t 
lond d k' e ır. •savvurundadır. berruu 905,000 lirayı bulmuştur. . ra a ı resmi mahfiller 

tBah~ıy~I Nazırının davetine e-sasta -----------------
asvıp ı e h"k" 

M' u umete mal etmemekte ç k hh t ıster Çörcilin bir d" - . OCU Si a l Zl d uıuncesı tar-
n a tavsif eylernekted"ı 1 

C r er. 
enubu Şarki A 

kanlarda zıt . vrupada, Baı4 
birlcttirmek v: bıt.araf devletleri 
F •kat B ı ı yrctı devamdadır 

e ıratta topl k · 
rar.ıın netic . d anaca konfc 
h csın en , , 
arekct, topluluk ~vvc, kat i bir 

memleketler ueklenemez. Bu 
B i•zetcl · d 1 

ahriye Nazırının d erın . e ngiltere 
çık, kat'i olmakt a_vetıne karşı a-
d. . an zıyad " ıt ve ıhtiyatki e mutered· 

rane tee . 
rete, dikkate ihr ' nnıye, basi-

- ' •marna d mutalealar, tefsirler ay anan 
birı büyük gay ... · ~evcuttur, har 
f .. 1 """1• nıucad ı · · · 

11 en girmekt . d e esı ıçıne 
k en zıya c t _ 

uunda rnüsellih ' ecıvuz vu-
nıaktad mukabelt>ye dayan ır. 

Yavrunuz oyuncaklariyle oynarken, koşup, zıplarken, bir yerini kesti 
farzede!im. Yara ufacık ise ve az ka 1ayorsa telaşa mahal yoktur. Rastge
le ceb;nizdcn veya bir çekmeceden <;ıkardığınız beyaz bir bez parçasile 
sarmaya kalkışmayınız. Tehlikeli olan budur. Su altına da tutmayınız, Ya 

alkol ve yahut eterle yarayı temizleyiniz. Ve etere batıracağınız bir pamuk 
parçasını kompres yapar gibi üstüne bastırınız. 

Kesilen yerden çok kan akıyorsa bu kan ya mütcmadidir yahut na 
bız attıkça fışkırmaktadır. Birinci şekilde bir siyah kan damarı kesilmiş 
tir • Üstüne ta"im edilmiş bir kompresi bir bağla bağlamalıdır. Korku· 
lacak bir şey değildir, ikincisinde kırmızı kan damarlarından biri kesilmiş · 
tir· Tehlike vardır. Derhal doktora · koşmalı ve doktor gelinceye kadar 
yaranın üst tarafını (üzerine değil) mukavemetli bir bağla mesela bir kra 
vatla sımsıkı batlamalıdır. Ancak unutmamal ı ki yarım saat sorıra bu 
~~ğ yerini acıtmaya başlar. Ve acısı dayanılmaz bir hal alır. Bu müddet 
ıçındc bir doktor bulmanın çar~sini temin etmelidir. Bunun için de telaş
tan sakınmalı, soğukkanlı düşünmeli ve ha·ekct etmelirlir" 

• 

Hollanda meclisinde 

Londıa : 25 (Royter) Hol· 
landa Meclisinde müzakerelerde me 
buslar erkinıharbiye reisinin bütün 
müfrit unsurları ordwdan uzaklaş
tırmak yolundaki teşebbüsünü ten· 
kid etmişlerdir. 

Lord Halifaks ve 
Çörçilin nutukları 

Helsinki: 25 ( Radyo ) - Lord 
Halifaks ve Çörçilin söyledikleri 
nutuklarda Finlandiya hakkındaki 
sözleri Helsiokide çok büyük mem· 
nuniyetyet uyandırmıştır. 

İtalyan - Arnavudluk 
birliği anlaşması dün 

İmzalandı 

Roma: 25 ( Stefani ) - ltalyan 
Arnavudluk birliğine dair olan u
laşma bugün Rornada imzalanmıı
tır. 

Almanyadaki esirler 
Lsndra: 25 (Royter) - Alman 

lar harp esirlerini ziraat ve merkezi 
endüstride ist ihdama başlamışbr. 

Tarsus güzelleşiyor 

Yeni yeni binalar göze 
çarpıyor 

Tarsus : (Hususi muhabirimiz 
yazıyor) - Cenubi Anadalunun ve 
Çukurovanın tarihi ve arkeoloji ba 
kımdan oldukça zengin bir beldesi: 
Tarsus. 

Bu güzel yurt parçası, yakın bir 
atide, şehirde devam eden imar ve 
umran hareketlerinin ayni hızla ve 
aksamaksızın devamı şartile, mo. 
dern şehirlerimiz arasına katılmata 
namzettir. 

Şehirde, yer yer yükselen yeni 
binalar şehrin tabii manzarasını bir 
kat daha güzelleştirmekte Jir. Bilbaa· 
sa istasyon yolu üzerindeki yeni 
yapılan "Eliyeşil ilk okulu" binaaiy 
le bilmem hangi fabrikatöre ait ve 
henüz inşaati ikmal edilmek üzere 
bulunan bina tarzı mimari itibarile 
oldukça güzel ve zarif tir. 

Hele o güzelim park.. Parkın 
orta bir yerinde bulunan ve kapı· 
dan ilk girince göze çarpan eski 
ve tarihi bir küp var ki insaaı bu 
büyük ve muazzam küpü iyice tct• 
kik ve seyir etmeden kerıdini me· 
nedemiyor. Parkın bazı kısımlanmo 
yeniden tanzimi ve güzel bir şekle 

ifrağı hususunda çalışılmaktadır. 
Bilhassa o büyük ve masmavi ba· 
vuzun başına oturup da, İçerisinde 

yüzen ördeklc;re yem atarak onlr 
rın suya atılan yemleri birbirlerini 
ite kalka ve dövüşe dövüşe yeme· 
lerini seyir etmek ne zevklidir. 

Me. Sel~uk 
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r'elaketzedelere 
yardım listesi 

Lira 

13 

6 

50 

15 

50 
100 

50 
6 

23 

25 

9 

10 
42 

Kr. 

00 

73 

00 

00 

00 
00 
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40 

60 

00 

72 

00 
55 

teberru eden 

Adana Y rni köy 
namına Hasan Ki· 
rik Yedile 
Adana Kız Lisesi 
Öğretmen ve tale 
b~leri tarafından 
Tüccarlardan Sabri 

Gül 
Kuyumcular köyü 
namına Veysel 
B. Ahmet Hidayet 
Bay Ahmet Ça
murdan 
Bay Remzi Morben 
Bocu köyü namına 
Mustafa 
Ça~şırlı köyü na 
mına Yahya 
Ziya Hakverdi ve 
Ziya sevindik 
Nafia Müdürü Salim 

Sirİıer 
Rafael Şen 
Kılınçlı köyü n~mı 

Balkanlar silah başında 1 

lngilizce Daily Mail gazetesinin 
Belgrad muhabiri Terence Atherton 
yazıyor : 

Belgratta açılacak olan ve Tür 

kiye. Romanya. Yunanistan ve Yu· 

goslavya git-i Balkan memleketleri 
ni toplayacak olan Ballcan Antantı 

içtimaının brklendiği bu günlerde bü 

tün Balkanlar silahlanmış bir karar· 
gaha benzemektedir. 

Ha1cn bu dört memlekette iki 

milyondan fazla asker silah altında
dır. 

Bulgaristan bu yekundan hariç 

tir. Bir harp halinde bu beş mem · 

lekct sekiz milyon usta efradt silah 

altına alabilecektir. 

Bugün Belgrad mmtıkasında otu 
ran ve kırk beş ile elli bir yaş ara. 

sanda bulun'n heş ihtiyat sınıf as

keri makamlara müracaat emrini 
almışlardır. 

Malzame ve mühmmat geliyor 

Büyüle bir kısmı ltalyadan olmak 
üzere buraya bir çok harp malıe. 

* 
Harp muhabirleri " ilkbaharda 
Balkanlarda büyük yenilikler 

olacak ! ,, demektedirler 

m~si, tayyareler ve kamyonlar gel· 
mektedir. 

Bit çok gazetelerin harp muha· 
birleri : 

·• ilkbaharda Balkanlarda yeni· 
lıkler olacak ,, dyorlar. Balkan dev· 

Jetleri erkanıharbiyeleri bu hisleri 
hiç tereddiit etmeden taksim etmek 
tedir. 

Yugoslavya hükumeti tehlikeli 
mıntıkalarda bulunan şehirleri bo
şaltmak ve devlete ait vesikalan 
memleketin iç taraflarına nakletmek 
için tedbirler almıştır. 

Zabit çıkacak olan talebelerin 

tahsil müddeileri altı ay kısaltılmış, 

böylece zabit kadrosunun fazlalaştı-

.y. ----- - - -----
rılaası temin edilmiştir. sel 

Bugün öğrenildiğine göre 
grad kumandanı ve gene kral f' 
rin askerlik hocası general Pi 
Kesiç, istifa etmiş olan general 
moviç'in Jerine erkimharbiye r 
liğine getirilmiştir. 

General Simoviç'in istif ası11• 

bep, askeri tedbirlerden raüte 
bir anlaşamamazlıktır. 

General Kosiç . iki Balkall 
bine ve umumi barbe iştirak 

bir z~bittir. 

10 00 

l o 00 
6 ()() 

10 00 

na Mustafa 
Mehmet oğlu Ah· 
met Kehyadat 

Ali Y crdelen 
Kırtasiyeci Sabri Ev 
rendilt-k 
Doktor Osman Hay 
ri eşi Ulviye 
Doktor Hüseyin 
Bay 1 . Yeşil 

1Polonyalllar hakir, köle ! 
muamelesi görüyorlar 

f zmirde garip bif 
Otomobil hırsızlı 

Gezdiler, radyosunu Ç'j 
dılar ve getirip barakd 

3 
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2 
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5 
2 
2 
2 
2 
5 

50 
00 

00 
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()() 
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00 
00 
00 
50 
50 
• 
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00 
00 
00 

00 
00 
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00 
00 
00 
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Ahmet Akkuyudan 1 
lsahacılı ~öyü na- 1 
mma Nurı 
Hüseyin Malat 
Osman oğlu 

Ar gırlar 

Hali l 

Terzi Mustafa 
Ali Güvel oğlu 
Ali Vekil 
Kani Aduaa 
Ali Çolak 
Caliban Egmez 
Ahmet Zera 

Ali 

Kamil ve Süleyman 
Osman Hacet 
Şakir Ümit 
Zekeriya Tansal 
Cumali Tandemir 
Mustafa Köker 
Yusuf Ziya 

Ahmet Karındaş 
Mehmet Nevres 
lsmail Dinçduran 
Mehmet ye Ahmet 

A~met Çokgeç 
Hamit Taşkın 
Hacı Ali Çiftal 

Ali Ulaştırıcı 
Lütfi Hakrı 
Bemil Ündağ 
Yusuf Başman 
Ihsan Erbay 
Ahmet Ulaşbrıcı 

(Gerisi lçerde) 

Sokakta bir Almanla konuşan Lehli 
kadın derhal umumhaneye konuyor 

Kadın, erkek her Lehli bir Almana şapka 
çıkararak hörmet etmeğe mecburdur. 

Londradan bildiriliyor: 
Alınan itimada şayan raporlara 

göre Polonyanın Torun kasabasında 
neşrolunan bir Alman resmi beyanna
mesinde aşağıdaki pasajlar bulunmak· 
tadır. Bir kısım Polonya halkının küs
tah hareketine mani olmak için şunla
rı emrediyorum. 

1 - Polonyada mukim her kadın 
veya erkek Alman hakimiyetinin 

mümessillerine yol vermek mecburi
yetindedir. Sokaklar mağlublara değil, 
galiblere aittir. 

2 - Polonyada mukim bütün 
erkekler, devlet, parti ve askeri kuv
vetlerin bütün ileri gelen şahsiyetleri-

10 
2 
6 

100 

853 

()() 

00 
00 

00 

01 

Durmuş Ekerbiçer 

İbrahim Biletci 
Akkuyu Köyü na
mına Mahmut 

Kızılay kupası Ma. 
ç.ı safi hasılata 

DÜNKÜ YEKÜN 

Müteahhit Müslüm Çekmegilde 
Bayramda ilci talebeye yeni elbise 
yapmış ve ceblerine harçlıklarıoı 
koyduğundan Milli yardım komite. 
si reisi kendilerine Teşekkürde b111I. 
maktadır. 

ne şapka çıkararak hürmet gösterme
ğe mecburdurlar. 

3 - Polonyalıların sağ eli kaldı
rarak ve "Hay! Hitler,, diye bağıra
rak Alman usulü selam vermeleri ya
saktır. 

4 - Dükkanlarda ve pazar yer
lerinde, Alman hakimiyetinin bütün 
mümessilleri, onların aile efradı ve · 
bütün Almanlar, ma~'luplardan evvel 
hizmet edileceklerdir. 

5 - Polonya mektep üniformala
rının, rozetli kasketlerin vesairenin 
aynı zamanda Polonya demiryolları 
ve posta memurları ünif ormalannın 
giyilmesi yasaktır. 

6 - Bi !hassa gençlerin sokaklar
da ve sokak köşelerinde toplanması 
yasakhr. 

7 - Sokakta bir Alman kadın 
veya kızı ile konuşmak atır cezayı 

muciptir. 
8 - Sokakta Almanlarla konu

şan Leh kadınları umumi evlere gö
türülürler. 

Beyanname şu sözlerle nihayet 
bulmaktadır. 

Kendilerinin mağlüp ve bizim de 
galip olduğumuzu hala kavrayamamış 
olan ve yukarıdaki emirnameye göre 
hareket etmiyen bütün Polonyalılar 

kanunun bütün şiddetiyle cezalan
dırılacaklardır. 

f zmir (Anadolu) - Evvellıi' 
ce şehrimizde garip bir hır 

vakası olmuş, Tüccardan Bay f 
zi Arpacioğlunun Birinci k.ordO 
binasının arka kısmında bul 
iarajdaki hususi otomobili çalıP 

tır. Otomobil, ~ 32 kilometre 
almış ve rad)'osuda kullamlmıŞ 
rak dün Yemişçarşısında terk 
miştir. 

Otomobilin şöförü, sababl 

garaja gelince 555 sayılı ve 
markalı olan bu otomobilin ye 
bulunmadıtım görmüş ve 8ı1y f 
zi zabıtayı haberdar etmiştir. 

940 modeli olan bu araba. 
lendiğine göre 6000 lira kıy 

dedir. O civarda nokta bekliye" 
sayılı polis memuru B. lsmail, 1. 
mobili bulmağa ve hırsızı y•~:.J 
mağa memur edilmiş ve dün ~ 

dahilinde faaliyete geçen bu ıo'.J 
çalınan otomobili Yemişçar 

bulmuş ve kendisi otomobil kO 
masını bildiği için içine atla~ 
tomobili sürmüş ve doğruca " 
ne götürüp teıl.im etmiştir. 

Bu otomobilin, gece yırı 

sonra Mersinlidcn geçti~i, "4 
doğru gittiği, 132 kilorPet~e 
aldığı ve radyosunun da ç• 

1 JI. 
anlaşılmıştır. ·""J 

Fakat otomobili çalıP ~ 
radyoyu çalan kimdir, otoıP0 

reye götürülmüştür; burıl•~-·"l, ,,.. .. , 
büldür. Zabıta; bu ookta ,1' 
ehemmiyetle tahkikata det 

mektedir • 
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MLEKET MESELELERi 
Türk sözü 

26 Kinunusani 948 

Sü~i pahalılığı 
ızale için 

jŞarki Galiçya petrolları Adana Doğum ve Ço
cuk Bakımevi Baştabib
liğinden: 1 

jstihlak k oopera lifleri 
(3 ~ ~rup.a harbinin başlaması 
~ uzerıne harp san .. 

Sovyetler buradaki Petrol kuyularını 
Almanya'ya terk edecekmiş 

Müessesemizin (498) Jira (86) 
kuruş bedeli keıifli temiratı açdc 

eksiltme suretile ve Pazarlıkla tali· 
bine ihale edilecektir. 

r \.'. ull anılan ibtidai ayıın:e 
~ ferin fiyatları birdenb· bma · r 'k ırc üyük ı yasta yükseldiği .b. d 

ai ve gıda madd 1 gı_ ı. ığer ib· 
f. e crı ıle mam"l 

ya ıyatlan da art_. b 1 u 
ır. ınış u unmakt 

Bu yüksclişleıin mcmlek t" . d 
tcs· 1 • •• e ımız e 

ır crı gorülmüş, idhal . 
rpten evvelki fiyatla aln ~şy~sını 

k l ıal'a ıaı. 
"ha mamışhr. Buna mukabil b·· 
ı raç mallarımız da düny f· u 

ına - . a ıyat 
aıuvazı olarak yüksel . b 

nrnaktadır. mıı u· 

Dahilde iıtihsal ed'I "L . .. 
d 1 t.n ı tıdaı gı a madd Jcrinde d f 

Bern'den Le Temps gazete•ine 
bildiriliyor : 

Şarki Galiçyada, Lvov'un cenu. 
bu ıarkisindeki bazı petrol kuyula
rının Sovyetler tarafından Alman 
yaya terki hakkındaki haberler ü 

zerine salahiyetli Alman mahafili 
beyanatta bulunmuşlardır. 

Bu beyanata göre Berlin ile 
~oskova arasında bu mahiyette 
~ır anlaşmanın imzalandıjı yahut 
~oı~alanm"'k üzere hazırlanmakta 

u undutu manası istidlal olunu. 
Yor, lanmaları görülmü be 

1 
ıyat dal· 

. ş u unQ.ıalcta- B 
aıler Nacribten gazetesinin Ber 

le~:kl~çk~teT·hayat pahalılıiına lin muhabiri tarafından everilen ma-
ıcaret Vck"I . liloıata göre salahiyetli Alman ma· lat İşlerini b' . . . a etırıın h fT A 

daimi b· ır nkızam ıçıne almak a 11 lrnanyanın Sovyet Rusyadan 
k ır mura abeye ~ b· baz.ı petrol kaynakları hakkında me ıçin her b . ll ı tut- l ı· 
1 k ıt •lat tacırlerini bir a ıpte bulundutu tekzip edilmiştir. er urmağa I" . B 
kT ve •rnıted şirketler u muhabir ilivP.ten şöyle de-ı ın. e sevkcttiıllri nıalu"mdur. Ve rnekted· Al G t h a ır: manyanın aliçya pet· e ıt alatçılare t le"!" . il 
al emt· ı e, 1 allandırarak ' 0 eri hakkında bir takım istekler· ıa •rını en nı- . d b 
bilinde ihracat b" ?•aıt fartlar e ulunduğu haberleri hakikatten 
ıtahıiİin -enfa'at!rıılcler vaaıtaıile çok UZ.kb b 

•-·ıd ... ıne "n uy 1 r; u meselede hakikat 
sı e t"rnin td k b gun ° an bir cihet varsa bu da Alman· 
d - "' en, u t,şkilat Yanın ı ' 

an mustehlikinde f ayd I Petro madenlerinde istihsali· 
vıuu Üzerinde du a anması ktın da.rtır~lmısı için Sovyet Rusyaya 
H b rmuştur. en ı elınd k' b" 

a er verifdikine göre V k"I e ı ır takım teknik va. 
~le~ettc biiyük istihlak' e a et . sı~aları teklif etmiş buna mukabil 
flerı kurulıne koope. ıstıhııal"t ' 
ileler Yapma~~ :cvzuu etrafında a ın artırılarak Almanyanın 
O k a ır. ihtiyaçlarına kifayet tdecek surette rta ları rnua p t 1 

atehliklerden te~ykk- gelir sahibi e rtJ alnıa~ına imlcin hazırlamak 
.. kooperatiflere ~tha~p edecek o- Yolunu göstermiş bulunmasıdır. 
tevassıt ellerd maddeleri l -l~viçre gazeteleri ise bugünlerde 

'tcd şirketleri tac~lncJrneksi~n li· utu~ _di~katluini petrol harbi me-
hili iatihlak dd an venlccek, selesı uzerine teksif ediyorlar. Al-
k l ma eleri de iafh 1 illan" · ı 

am arından rn .. b 1 sa .1 1 1 e Sovyet Rus) a arasında 
hatta bazı Dıad ud aJ Y~a edilecek petrol mesel . .. . d b. 1 
nizam rolü oy c erın fiyatların· esı uzer:n e ıran aşma 

kT' 1 narnak . . ~ldutu ve hatıa bu maksat ile Ga .. bı at arının >'•ı.-tıtı v• ıçıyn devlet l ıcyadalci Al 
t k .. ıpa ı11r. Dll'n - Sovyet nüfuz ayaa sto ları lüı ca., ve menafi ın t le I 

kooperatiflere veri~nıuk ?iıbctin. t • ın a a arı hududunun 
8 1 ece hr ayın ve teabit edil . v 

u ıuret c bütün iıtibJ"ı: noktaıı d . mış bulundugu 
ı satacak olan istihl' k a.: ~l)'a· n a ısrar ediyorlar. 

· · a koop (8 1 ) d erı nın müst~hrk cra- a e e çıkan N . 
maddeleri~ ı ~ arzedeceti bü gazetesi d" . •honal Zaltung 
f mubayaa fıyatlarile ro) kuyut 'Yor kı: Galiçyadaki pet-~ A ıyatları arasınd .. arının Al · . 

ılave trı· a mutevasıtla· mesi F· 1 manyaya terkedıl· 
':.& "k e 

1 1 
ve alclekser mühim ya ta ıfn •ndiya meselesinde Alman .,.. mı tara varan f ki b ra ından S 

~aktır, ar ar ulunmu. bir yardım kar ovydlere yapılacak 
•f..-..;~~=::--=~=----:_~o~l~a~~~·, fılıtını tt~kil eder. Bu ~ ır anlaım . Maruf Fransı d"b· __ ırıın yıpalması Fm-

landiyaya karşı Kızılordunun maruz 
kaldığı muvaff akıyetsizliğin derece
sini ~österir. Hakikatta Galiçya 
petrollerinin zabl e\'velce büyük 
bir zafer gibi Moskovada büyük 
şenlikler ile ilin edilmişti. Eğer bu-

gün Stalin bu petrol kuyularını Al
manyayı bırakmak mecburiyetinde 
kalıyorsa bu hal Moskova hükume. 
tinin Berlin hükumetine karşı ne ka· 
dar zayıf bir mevkie düFüş oldu 
tunu isbat eder bir hadise olur. 

Fakat Almanya için bu hadise 
ayni zamanda şunu isbat eder ki 
bu devlet uzun zaman Sovyetlerin 
yardımı üzerine ümüt bağlamamak· 
tadır. 

Le T empş gazetesi bu malumith 
verdikten sonra şu notu ili ediyor: 
Telgraflarla bahis mevzuu olan Ga
liçya petrolları Staniala mom ve Ko 
lomija pctrollarıdır ki Lehistan or
duları tarafından tahliye esnasında 
çok mühim surette tallrip o1unmuş
tur. bu vaziyete göre bu kuyular 
dan petrol çıkarıp istifade etmek 
hayli zamana ihtiyaç gösterecek de· 
mekdir. 

Açık eksiltme 31/lkinci Kinun.I 
940 Çarşanba günü saat onbefte 
Sıhhat Müdürlütü dairesinde icra e· 

dileceğinden istckl:lerin kanuni te· 

minatını yatırarak gelmeleri ve Ke

keşif ve Şartnameyi görmek içinde 

Doju1nevine baş vurmaları ılin o-
lunur. 11364 

Satlık Patoz ve buhar 
makineleri 

Reşad Bey mahallesinde iki pa
toz ve bir buhar makirıesi 10-2-940 
da satlıkdır. Fazla izahab· müzayede 
salonundan almaları ilin olunuur. 

11369 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civannda 

istikamet eczahanesidir 

Seyhan Defterdarlığından : 
tahmin edilen 
senelik icarı 

Köyü Mevkii Cinsi Hektar dekar ar H. No Lira Kuruı 
Yalınızca O Tarla 3 00 70 5 25 90 
Yılanlı Ali çocuk ,, 10 00 Oo 446 200 00 
Yılanlı Müftüyurdu ,, 00 9 00 19 32 40 
Çotlu ,. ,, 16 00 45 48 164 50 
,, " " 13 oO 69 124 82 10 
Karaembiye ,, ,, 00 30 00 63 45 10 
Yılanlı " ,, 2 ()() 00 391 60 00 
Yılanlı Türşucudiyap " 00 12 00 6 14 40 

Müftüyurdu ,. 00 20 00 18 73 80 ,, 
Yukarıda cinsi mevki ve miktarlarile sendik muhammen icar bedel

leri yazılı tarlaların iki senelik icarı 3/ 11 940 tarihinde açık artbrmata 
çıkarılmış isede müzayedenin scao günü olan 191 11 940 tarihine kadar 
talipzuhur etmediti cihetle 10 gün müddetle teOldidine karar verilmiş ol 
duğundan talip olanların mu11llak bulundutu 291 11 940 tarihine müsa· 
dif Pazartesi günü saat 14 de yüzde 7 ,5 teminat alcçalarile birlikte 

''Afrodit'• z c ı ı Picrre Leys' -

·~-~ebus "r:::~~~.;:•ri, nıuhar- T ARiHTEN v APRAKLAR '. ınıize Çevrildi ar tarafın-
deı uaıunıiJ".I\." · Fakat lstanbul 

Deftardarlık komiayonuna müracaatlan ilin olunur. 113i70 

miş, orada düşman saflarında sev· 
diti bir gencin yaralanması üzerine 
onu kollan ile saı mış, gömletini ÇI· 

karıp üstüne atmıı ve harp meyda. 

d- 1
6 1 eseri -u. Toplıattı v _ nıustehcen . 

e \rerdı. e nıutcrcinıini adli-
Afrodi y 

b. • unan ef 
n ır •ok ve _ ~anelcrinde 
efsaneye gör!uıyellik rnabudesi~~-

1\.J . ' unan · ı . 
_06 u ıle göklerde k ı ihı1trından 
ulen kanlarJa, de .. avga etmiş ve 

olrn k - nııın re . uş, opükler ngı kırını· 
0 ökt arasınd 0 e, güzellikte e . a, Yerde 
?1UŞtur. Afrodit ,11sıı Afrodit 
ıstiridye kabuA-u s~ arın üstünde 
ve ~iıcudünden lorcrek ona bin

utun üstünde · .arnJıyan terler 
G ıncı oını , 
. arp rüııtrı ill Uf. 
•ı, kabutu K b bı olan (Zcfirua) 

ı '" adaaı ••hillcri. 

Afro<dl 1 t 
ne a-t- -

.o urınuş, Afrodit karaya basınca 
derhal her tarafta bahar olmuş, çi~ 
çe_kle~, güller açmış, ataçlar yeşillen
mış, uç adalı kız gelerek onun başı 
na bir taç, boynuna bir gerdanlık 
uzatınışlar ve onu ditcr ilihların bu
lundutu_ Olimpus datına çıkarmışlar. 
Oradüı bütün iJihlar kendiaine izdi
vaç teklif et1Dİ4ler' o red deylemiş. 

Fakat insanların ve ilihJar kralı 
ola.o Zeus onu, topal ve çirkin .Efe
suıle cvlendarmiı. Bütün ilahlar zen-

gin hediyeler getirmişler. Bizzat E· 
fesus ise, en güzel hediyeyi vermiş. 
Bunlar arasında, adada, beyaz mer
merden yapılmış, gümüş ve altanla 
iolenmiş içinden musiki yükselen, kuş· 
ların şarkılar söylediti bir saray da 
varmıı. 

Afrodit· bütün ilAhlarla insanla
rı ve kocuım aldatmış . • Bunlar 
arıaında Adonios ile olan aşkı meı
hurdur. 

Truva muharebelerine ittirak et-

nından çıkarmak istemiştir. Fakat Dia· 
medes onu okla elinden yaralamıt
o da kaçmıı. gene OHmpos daj'Jaa 
ıelıniştir. Afroditin Eros namı albn· 
da ıüıel bir oğJu olduğu söylenfr 
ve hala, Afrodit onunla temsil edi-. 
lir. 

(Afro-dit) demek, sabun köpi• 
tünde yıkanm11 demektir. Denizdea 
çık tıtı için onu denizciler çok aever
ler. Romablann kendi ilibeleri (Ve
nüs), İ§te budur, 

Şimdi Pariste bulunan en ~ol 
Vcnüı de MiJo heykeli, TürkiJ~ea 
gitmiıtir. 



Sahift:: 6 Türksözü 

Abidin Paşa caddesinde yeni açılan: 

M. Tahsin Bosna 
Biraderler Ticarethanesinde 

Güzel Sağlam t lcuz 

1 - Yerli ve Avrupa Sobaları 
2 - Her nevi Karyolalar 

3-Bizerba Terazileri 

4 - Sahibinin Sesi Gram of on-

ları, Levazımı, en yeni plakları 

5- UNDERWOOD 
Amerikan yazı Makineleri, 

Fledelfiyer Daktilo masaları 
Error Kolay yazı yazmak aletleri 

Dünyaca meşhur dört marka: Mar-
konİ. Sparton. lngelen. 
Marelli 
Radyolarını dinleyiniz. 11346 

ilin 
Adana Demir Spor Kulübünden : 
Faaliyet proğramı ve bütçesi 
36 -idare heyetleri intihabı müteakip spar ve idari faaliyetlere ait 

senslik bir mesai proğramı ile varidat ve sarfiyat muhammenelerini gös · 
terir bir bütçe tanzim ederler. Zaruret görülmedikçe bu proğram ve büt
çe tadil edilmez. Spor pro~ramınm tamamen tatbiki umumi kaptanın, 
bütçenin tetbiki ise muhasebecinin vazifesidir. 

Kulübün Varidat menabii: 
38 - Adana Demir Spor kulübünün varidat menabii şunlardır. 
A) Azalıudan alınacak duhuliye ve aylık taahüdat, 
B) Müsamere, balo, piyango ve diğer varidat getiren teşebbüsat ha-

sılat , 
C) Resmi müessesattan verilecek teberrrüat ve muavenet, 
D) Hususi m\iessesat ve eşhas tarafından yapılacak teberruat ve 

muavenet, 
E) Neşriyattan elde edilecek varidat, 
F) Saha hasılatından dde edilecek menafi, 

Umumi Kongre: 
37 - Umumi koogre, senede bir defa Umumi kongre namı alında 

ve ilk kanun ayı içinde aktedilir, Umumi lcongre kararlan, kulüp merke· 
zinin münasip mahallerıne ilin taliki suretile tebliğ ve lüzumuna göre 
ayrıca gazetelerde ilan olunur. 

Kongreleae iştirak: 
39 - Azanın kongrelere İştirak edebilmesi için taahüdatına vermiş 

olması şarttır. kongrelere ( adi ve fevkalade kongrafar ) takaddün eden 
müddete alinakti taahhüdatın tamamen vermemiş olan azaların kongrele
re istiraki caiz olmadığı gibi bu gibi azanın idare heyetlerine ve buna 
mümasil vazifelere intihabı da caiz delildir. 

Kongrelert: girmek için kulüp hüviyet cüzdanının gösterilmesi şarttır. 
Hüviyet cüzdanını göstermeyen aza kongrelere iştirak edemez. kongreler 
de nisabi ekseriyat Adanada bulunan ve kengrtlere iştirak hakkına 
haiz olan azanın nısfından bir fazlası ile tahakkuk eder. Ko11gre ancak 

Butün Adananın Alkışhyacağı film, Bütün seıiıcileıin Hayıanlık1''' 
Celbedecek Şaheserler, Şaheseri 

Tül"k Sazının Ateşi, Türk şarkılarının ihtirasile dolu 
Senenin En Büyiik Şark Fıf mi 

Hurma ar Altında 
TUrkçe 

söz l u CEMiLE I ___ 
.............................................. ~ 

Harikalar Fllml 

ALSARAY ve T /A 
snnemanaıran<dla Bu Akşafl' 

1 

Senenin En Müstesna Sinema Müsameresi olarak birden takdim 

Türk Şarkılarile Mestolmak, Türk Saı.ile Hayat Bulmak isti)'e~ 
Sanatın bu incisini, Musikinin Bu Ateşli Eserini Görmeliditl~" 

Bu GUzel filmi kuvvatll Mızrepları ve yanık •e•••' 
SUsllyen daOarfl senatklrımız 

1 -Vedia Rıza - Mualla - Nadir - M. Sunar - tf•· 
mlyet özses - Muzaff ar - Kemani Sadi - KanLl,,ı 
Ahmet B E S T E K A R L A R 1 Refik Fersım M. lıker lzmlr!!. Hay~ 

Ayrıca: (Erzincan Zelzele Filmi) ve Renkli 
DiKKAT : Her iki Sinemada Localar satılmajla başla ,1ı 

Telefon ALSARAY 212 Telefon TAN 'l" 

bu nisabın tahakkuku ile küşat edilebilir. ( Kongrelerde müzaket' 
)arı tutulur ve umumi heyet kararları ayrıca karar halinde yazılı'.) 
timalar da nisabı ekse .. iyat olmazsr asğari bir hafta müddetle t 
narak en az üç gün örfceden içtimaın günü, saatı, yeri ve ruıfl ,dl 
az iki gazete ile ilan olunur. V s hüküm~te bildirilir. ile inci içtiıll 
bi ekseriyet aramayarak kongrede isbatı vücud eden aza ile k . 
hr. Her türlü mukarrerat mevcudun ekseriyeti ile ittihaz olunur 'le 
icra edilir. 

40 - KonSı!re idare heyeti reisi tarefından küşat edildikte11 

reis ve bir ikindci rnis ile iki katipten mürekkep olmak üzere ~ 
van riyaseti intihap edilir. Bu kongrenin vazifesi şunlardır. 

A) Kongre divan riyasetinin intihabı, 
B) Geçen sene muamelatına dair heyetiidare raporunun okıJ 

tatbiki . d 
D) Geçen sene hesap işlerine dair heyeti idare hesap 

tetkiki, .. , 
D) Geçen sene hesbı kat'isinin tasliki ile murakaba heyeıı 

tetkik ve tastiki, 
E) Geçen seneki idare heyetinin tebriyesi, 
F) Yeni sene bütçesinin müzakeresi, . ıei' 
G) Kongre taratından ikmal edilemiyen veya edilmeyen ıŞ 

ce müntahap komisyonlara havalesi, 
H) Knfübün umum! nizamnamesinde yapılması lüzurıılıJ "' 

türlü tekliflerin tetkiki ve karara raptı veya komisyonlara b• 
SONU VAR...,. 



sı Kanunusaııi 1940 
Türksöıü Sahife: 7 

"' Suvare 

8,30 da 1 • N E • j . A Suvare 
1 

IYi s,3o da 

üçüncü haft başla ! ... 
Hiç Bir Filmin Görmediği Rağbet 

Hiç Bir i me Nasip Olmıyan Muvaff akiyet 
Binlerce kişinin alkış tufanları içinde devam ediyor 

1 
Büyük Sanatkar Münir Nureddin'in 
Görenleri Mesteden ilahi Sesiyle 

ALLAHI CE · Ti 
2 

John V eismuller _ Mauren O'Sullivanın 
F i 1 m i O e ğ i ı B i r H a ri k a s ı 

Tü KÇE SöZLü 

TARZAN VE OGLU 
GELECEK PROGRAM: . 

Janet N 
1 M e son 

akdonalt Edi Janet Nelson 

en son ibdagerdesi 

Seviştiğimiz 
Günler 

Bu Film: 
s· ıneına tekn~ ,,, . . 

ıgının 

son icadiyle ta-

nıamen renklidir 

Makdonalt Edi 

. en son ibdagerdesi 

Seviştiğimiz 
Günler 

Bu film: 

~ Sinema tekniğinin 
' 

son icadiyle ta-

mamen renklidir. 



26 Kanunusani 940 Türksôzü 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
.:11--------~--K-IL_O_F_IA-TI----.--------

En az En çok 
-=========- ,_

00
K. S. 

1 

K. S. 
Koz• 10,50 

CiNSi Satılan Mikdar 

Kilo 

Ma. parlatı • -00 -50 ---
._~M,,....___,,t_l~i"--=---- 00 _48 ___ , ------~• 

a. cm_z_""•-__ 

' 

' 
Koza pa_rl-"ağ,,_ı ___ ~~·50__ ı 

-ttapı mah .__47,50 1- --·-
Klevland 00 60 
Klcvland kütfösü 19---,.------• 

YAPAGI t 

Beyaz ı 
--=si~ya~h------. -~~-ı--~~-·----~~--

Yerli •Yemlik. 3/"7 
•Tohumlük. t 3,50 1 • 

IH U BU BAT 
BuA-day Kıbns - 1 

• Yerli ' .. 4 1 

• Mentane 
Arpa ' 4.50 o ~ . 
Fasulya 
Yulaf ~ 5 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek • 
Susam 15 1 15.70 

UN 
Dört yıldız tSalih .. üç " • J5 D Dört yıldız Doğruluk cU 

' ,.:.( ıc üç 
-= c • • 
~i Simit " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet =' 
N (,)o 

üç ...... 
" " 

Simit .. 
Linrpol T dgrafları r 

Kambiyo ve Para 
25 I 1 I 1940 iş Baukasından alınmıştır. 

~._--------:-~-ene..,,......,~~·~'~~•-~---~--------• 
Hanr 8 46 ı_,,L,__ire_ı -------1----

-V---1-----1-8-12 Rayişmark 
1 __ ad_e_li _ _ . -----ı--=---- Frank (Fransız ) -2- 93 _ 
.___V_ad;.;_e_li_I_ll ____ _ 

1 
_ _,8=- 10 - Sterlin ( ingiliz) ~ 24~ 

_H_in_d_h_azı_r _ ____ 
1 
__ 7_1~ _Dolar (Amerika) 130 1 19-

Nevyork 1 O 80 Frank ( İsviçre) 00 00 

i LAN 
Askerıi fabrikalar umum Müdürlüğü 
Merkez satın alma komisyonunda 
500 kilodan aşağı . olmamak üzere 30 tona 

kadar· Bakır Hurdası satan alınacak: 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 

3284 sayıla kanun mucibince Kırıkkale istesyonunda vagon dahilinde 
teslim şartiyle 500 kilodan aşağı olmamak üzere 30 tona kadar Bakır 
Hurdası satın alınacktır, 

1 

GAZETECİLİK- MATBAACI 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matb' 

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

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

Renkli afişler 

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

• 

• 

TürıksöıO 
Cilthanesl 

En modern vasıt 

mücehhez bulun 

Kitaplarınızı Şark karı 

Avrupa kan nefis bir ci~ 
görmek istiyorsanız 1ii 
Cildhanesine gönderiniı · 

Zarif sağlaoJ 

Bir cild~ bölgede ancak 
sözünün sanatkar müc 
elinden çıkabilir. 

Her çeşit Elektrik tesi 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

1
Herboyda OLiVET 
Yazı Makineleri 

R.C.A .. 
Marka 

Radyoları 
Dönyanın en sağlam dayanıkla Gastolin kaynak çubukları 

te'minotlı Radyo tamiratını 
Abidin Paşa caddesinde 

Muharrem Hilmi Rell'I' 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Mahreç istesyonlarında vağon dahilind~ beher tonuna 285 lira 85 
kuruş fiyat tcsbit edilmiştir. Bu fiyata mahreç istesyonlarından kırıkkalc
ye kadar şümcndüfer nakliye ücreti olmak üzere Devlet Demir yolların. 
ca beher ton için kilometre başına alınacak bir kuruş, ibraz edilecek ve
sika münteniden ayrıca zam edilecektir. Şartname bedelsiz olarak mez
kar komisyondan verilir. Taliplerin teklif edecekleri hurdanın yüzde 7,5 
ğu nisbetinde teminatlarile şartnameyi kabul ettiklerine dair ve sa· 
rahatı havi teklif mektuplarını 31/ 1/ 1940 Çarşamba günü akşamına Telefon 110 Telgraf adresi: REMO Adana 

kadar komisyona vermeleri. 15 - 17 - 19 - 26 11341 Posta kutusu :60 ~ 

---------·------------------------------------~ 
or. Muzaffer Lokman 

iç hastalıkları mütehassısı 
Hergün muayenehanesinde hastolarını kabule 

başlamıştı•. 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türkıözü 111a.t>ıuı 

I 

• 


