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Ankara: 9 (Hususi muhıbiıimiz· 
den) - 1nrillcırnin orta fark hava 
kuvvetleri başkumandanı ile Fransa· 
nın Şaık Akdeniz hava kuvvetleri 
kumandanı bugün Toros ebpresiyle 
şehrimize retmişler dir. 

Ankara Garı baştan başa Türk 
lnrılız - Fransız bayrakları ile süsli 
bir halde idi. Karşılııma töreninde 
yüksek rütbeli Komutanlarımız hazır 
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( Pa · Misafir kumandanlar varonların-"""•llir·, l"ıs - Soir•,·11 d k F 1 · 

.... ~ r · an ineı en Müzik a ransız - nrı· !19lııtcr " .,·•ııl'•r ~I\· 

~el, · ) liz - Türk mılli marşlarını çalmış-•rlı.,ı· d P•ıar ••b -
•11a1 ,;" • • Hitl•ri" alı, •aıi Par. dır 
11,, '· 'l•lıat P•rt· .

111
"-•i•i Kumandanlar ihtiram kıt'asını tef· ~•raf, d ,,, "e . 

"e ı ı. 
0 

•ıı L L ı.ı .. '1111\ L· tış etmişler Askerin hatırını sormuş. ""'rıı. b '"'llu"ı •a· • 
lfc

9 
Al 'f d•lı.ika tdil._i, lar ve "sağol,, ceubını almışlardır. d "•••.Y•a sur._.u t , 

c:: kabul et ~ {efe" 'uku' Ur· Bu esnada Halk kıy1nctli misa· 
••1 ııaıi Par7·', tc 

01dugulllı 11~ te \ fitler im izi çok içten bir tezhüı at i-
••ta"Per,, '1~'~İn di İplirı· <'d <' Çilde se imlamış ve alkışlamıştır. 
l••d er •lırıJ •n t:n 1 

.... lı L tn "e Put 1 · ı· K d 1Jrıd1111 ""
11

tt111j l" ıırere Franst7. ve nrı iZ uman an· 
et lıul •oıırl\ ı 1,11

' •r '. lar ı Ankara Palasda misafir edilmrk-. arı rıa • na~ . 
rınc Mist l.ı d,"lttırıı Ptırt \İ)<' tedırler. 
t 1 er \' 1 ' 

11 <:ııı 1 ) f ·ı· 
op analı. t 

51
1\ dikt il ılı londra : !) (Roytor - ncı ız or-t lı. ıste1111· •at: .. A k . ~ rarla

11 
''; Ju A.I 

11
••ar. •a ş:1rk kumandanının n ara zıyarc· 

k "Ucıııt lbılştır: ,, Pa ~:ın ~ö. ti burada ehemmiyetle karfılannıak· IJ Ur llr rtı ıl 
loru~ .. d · e de., tadır. 

ota"' b c eıı A k . h b" .. d A 
• • 

0 

ille (' . 
5orır• ,..A. n ara:9 husuH mu a ı ımız en n· "•oe •orı11 · ••ııst: k J F · 

'" &•trıı,, " . &•rı fe.,ı • tr arada bulunan ngiliı, ransız hava "• lefti 'ııgfrj ıı.a)ade 
•lan Mar tttıı heııu t hatttınd kumandanları şerefine Mar~şal Çak-ı 'Jl\l (' ı "•d il· k . 0 

tınrııu,t:u.. 10riııc et et. rna tarafından Ankara palasda br "'"•ı•I bıı•~ 1

"'•f••d•• Öğle ziyafeti verilmiştir. ziyafette bir 
d, du,,.. ,:;- ~ ••• ~. Çok aşkeri ümera ve «kin bulunmuş •r 'f l · ••ctl · 1 " &örin t er, tur. -•rı lıo b C oır t 
h rıı ardı ek t trtuirı . llıllrı t clcfon 
•llt-rınj bf'll)a) de .. • • a-'.YareJe · 

o11b "'tı rı •ıılatınıpt •l•nı,ı. Uıerj•d 
( Gerisi üçüncü sıshifedc ) 

Bwıualertle 111Uhim kararlara saaac olnıa11 beldencn Helsinki 

Vipuri'de son Sovyet 
taarruzu da akim kaldı 

DÜN K IZILORDU MUHTELiF CEBHELEROE 

iKi BıN DÖRTY0Z ÖLO BIRAKDı 

r"' ......... ~ ........... ~ ._. ........ ".._. . ._. ·~ 
' s 
i Amerikanın Moskova ! 
i El · · · li ı· d • i çısının rem ın e i 
! Molotofla mülakati • 
• ! 
i • 
t Londra : 9 (Royter) · i 
i Amerikanın Moakova BU. i 
i yUk Elçlal bugün Oremllne i 
i giderek Molototıa iki saat i 
i suren bir müllkat yapmı•- i 
i tır. Çok mühim görülen bu i 
i görU,menın mahiyeti hak- i 
i kında bir ••Y söylenme. i 
i mektedlr. i 
i i :~.~ ............................................... ~ 

Londra: 9 (Royter) - Neşredilen 
Finlandiya lcblı~ine göre, Karelide 
düşman tnyıkı devam etmektedir. 

Birçok tank ve sekiz top tahrip 
edi m•şlır, Vipuri körfezindeki mevzii 
Sovycı taarruıları akim kalmışlır. 

Pokal istikametındeki Sovyet hi
cuıııları da muvaffakiyet~izliklc netice 

lenmiş ve buralarda Rusleır 480 ölü 
vermişlerdir. 

( G~risl üzüncü sahifede ) 

Ruzveltin mümessili bu· 
gün Londraya geliyor 
Londra : 9 ( Roytcr ) - Vela 

Krnl Joı j tarafından kabul edilecek
tir. y clsyarıa {bugUo) Londrada ola· 
caktır . v ,,. 8 ,. " il e cl~c ., . lıada11 • " 0 •dık. 

Crdı~· b· oıı .. 11 ,.. 
gerek frı ."' ır ~ok '->C>rine 
a Ilı gıltcrc fotolraf e.,.c,t "e 

( Gerisi ~ ~Li"Cok Ctreksc 
ı.ıç1.ıncn h· ıı.ulaiın 1 

sa ıfede ) 
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'Ukü v ır ına 

BAY RiBBENTROP ' UN 
ROMA ZiY ARETi AKiSLERi 

"• tı < ıı n butdu 1 ı.ı,u • 
L. ""''"d ,, ltı h 
V\ll111u,t ek, llılJtb~ abirh:in. 

lar hur 'f fırtına 
ıı.r,kctcı 

fırtra•d başla111, lar 
' il lılltı 1 .• 

"°1
1ll el e.,.ı er Yatoa. trırı 1 

"•kılllııft:rc dnhıJ11rı çokıtıu 
"Caıtıad;ı d~ .ı\lınaıı nı•ICtnıa:~ 

fır\11111. 
zararlar 

ltalya'nın bu harpte Almanya yanında yer 
alması için Mussolini tazyik 

Londra : 9 (Royter) - Alınan 
Hariciye ~ 1azır1 Bay Ribbenlrop Ro· 

ıı.aya nıuvasalat etmiş bulunmaktadır, 
Ribbentaop'un Rorıısda Mussolini ile 

fİnı~li garbı Avrupa hakkında 'örıışe
ccıı Ve ltalyanın bu harpte Almanya 
.) anında '-'c:r al . . M 1· • d . .l " ınası ıçın usso ını nez-•n"c t .k. 

. a
2

J
1 ıcra cdecep •öylennıek tcdır. 

geırıi~l~ssolininin tevkif edilen lc.öınur 
er, ili l 'd 

iınıni d c e e ' cnn cebhc almaktn 

tahnıi e~ecede htifade cdecegi de 
n t'dılrnekt d' 

RiLb c •r. 
"ntrop ... 

gene bu ZİJ areti es 

na~ında geçende ,yanlışlıkla bntırılnn 
İtal.rnn gemisi hnakında da Mussolini· 
.)'c özur dileyecektir. 

Di~er tarnftan, bu ırıtılakntın Vel 
~in seyahati ile de alaluıdar oldug" 
snnıhyor. 

Ribbentrop'un bw seyn"hati, Bit . 
lerin o kadnr nni bir karnrı ile ol-

ınuştur ki, Beri in si~' nsi nınhnfili bile 
hnyrelte k nl mış tır. 

londra 9 (Royter) - Ribbentro
pun vaz felerinden birisi de hir llalynn· 

t Sovyeı anlaşonaso vficud• geı"mek- 1 

edileeeK 

Heyeti Vekile toplanbsı ~ 
Ankara: 10 ( Hususi muhabiri· 

mizden ) - Vekiller heyeti bugün 

saat 10 da toplanarak 11/ 30 ka
dar muza kerelerde bulunmu~tu r • 

Is .. eç matbuah lsveç 
hükumetinin bugünkü 
siyasetini tenkid ediyor 

Londrn . 9 (Royter) - 1sveç 
Mntbuatı lsvt•ç hukClmctioin buısUoku 
siyasetini tenkid etmektedir, 



Sihfea 2 Türk sözü 

KÜLTÜR BAHiSLERi --

• 

Yugoslav yada 
maarif vaziyeti 

M 
ebusan meclisinde, maar'ıf 
bütçeııi münasebetıyt~ söz 
söyliyen Yugoslavya maa· \ Köycülük heyeti,!içtimaı l 

rif n.ızırı, bu yıl bütçesinin Yugos
lav devletinin kuruluşundaki sene 
dekinin iki misline yükselmiş bulun· 
duğunu ve bunun da, 20 yıl içınde 
Yugoslavyanın kültür sahasındaki 
mühiın inkişaf !arına bir delil oldu
ğunu kayddrniş takat bütün ihtiyaç
ları uyğun tedbiılerle karşılıyabilmek 
için bu )Ckiinunda aslında fazla bir 
şey olmadığını tebarüz ettirmiş ve 
şunları söylemiştir. 

Lüzumn kadaı okul binasının ve 
ilmi enstitüler sahasınJaki eksiklerin 
hala tamamlanmamış olması bu ih
tiyacın derecesini göstermektedir. 
Diğer taraftan okul görmüş sanat 
ve ticaret erbabını yetiştirecek olan 
yeni tipte orta ekullann tesisi de 
hayati ve müstacel işlerden görülü· 

yor. 
Buna mukahil lise eksikliğ.nden 

hahseımek mümkün değildir. Bıl· 
h 1-;sa memlekette diplo nalı (ilolok· 

lar lüzumundan fazladır. 
Maarıf nezaretinde bu cins dip

lo n \lıların vazıfe talı-~,leri İçin is' af 
edılemiyen binlere~ istidaları duru· 

yor. 
ilk okul ögretınenleri tam ihfr 

yaca yetecek karlar değildir. Bun· 
<lan sorıra N ızır Sırp mill"tiniıney · 
dana getirmiş olan alimlerin m~sela 

( Gerisi dördüncü sahifede ) 

uevr._ -

Mev!>imin e r nr ı.ih en 
kibar ba\oslk ,q·~,lay ba-
losudur: 

16 Ma't cuınaıltsigünü oıdu 

evi salonlarında verılecektı.1, 
Duhuliye biletleri kızılay mer

kezinde satılmaktadır: 
11555 9 - 10 - 12 

On numune 

Vılayet makamında valimiz Bay 
Üstünün reısliği aıtınaa toplanan 
köycülük hl!'yetj mühim lra,arlar al· 
mıştır. l.ira'\t, Mhhat. ına.nif, ormaıı 
çevirgr, nafia, veterıner ve bdeoiye 
fen dairesi nıüdürıeriyle ilk tedrisnt 
müfettişlerinin , merlceı. gezıci haş· 
öğretmeniyle vilayet idare heyetin· 
den hir azanın H köy hürosu şefi· 
nin iştirak dtiği bu toplantıda, tam 
teşkilatlı mektehi bulunan 6 köy ile 
her eğitmenli bölgeden duıumu in 
kişafa müsteit görünen ikışer köy 
den 10 kövün bu seneden itibart>O 
nümune ittihaz edilmesi kararlaştırıl 
mıştır. Bu köylerde köy kaı.ununun 
yapılmasını mecburi tuHuğu işlerle 
yıpılmasını arzuya bıraktı ;ı işlerden 
en mühimleri derhai tatbik edılecek 
tir. Her köyde ucuz ve sıhhi bir şe· 
kilde nümur.elik bir h,.la, bir ahır 
ve bir kümes yaptırılacaktır. l3un 
ların planları \'eterıner ve ziı aat mü 
dürlükleri tarafından hazıı lanacak· 
tır . Ayrıca topra~ı su tutan ve ba
taklık yapan 20 köye de oı man çe 
vırge müdürlüğü ckaliptüp fıdanları 
temin "dt ccktır. 

Bu nümune köylerile imkan ı ıis

betinde <1İ~er köyln içın de Halke 
vi köycülUk şübesi tarafından ılaç 
tedarik t'ı1tlecek VI" İ açl;ır sıhhat 

( Geıisi dördüncü sahıfedc ) 

Karısını döğıuüş 
Sadık oğlu Hacı Mehmet Suba· 

şı kamı Feri de Subaşını tekrar mu· 
ayenesinı tevlit edrcek dert cede 
döğdü~ünden hakkıncia kanuni mu 
amele yapılmıştır. 

köyü ayrıldı 

Halkevinde 
Açılan Sergt 

Ziyaretci adecıi sergının 
alaka uyandır dığıoı 

anlatıyor 

\ 

Halkevi salonunda açılmış Lıılu· 
nan fotograf sergisine g elen ziya· 
retciler büyc ... bir yt>kiin tutmakta 
dır. Genç elamanlarımızın es~rlerini 
seyrt-den münevverlerimiz ümid ve 
gurur doiu hislerle hayranlık duy

mi\ktadırlar. 

Ziyaretciler, Artısında öğrt'tmen grup· 
ları biı ço • dok tor, hukukr.u ve me mıır 
larl;; talebelerimiz kıymetli tablolar 
karşısında şuurlu ve aktif bır istida· 
dın nümunelerini görmekle cıddi ~ ir 
memnuniyet gösterrnektedırler müs· 
bet rntıualar hü~ulr- getiren srrgi 
her gün saat 9 -Jan \ 'l Yf" ve 

14 den 19 a kadar heı kt>sc 
açıktır. Sergi 15 gün devam e· 
decek ve bırincilik, ikincilık kazanan 
eserler mütevazı hır şekilde nakden 
mükaf atlandırılacakt ır. 

Hava tehlikesi hakkında 1 

ver len Konferans \ 
Sc:f er be-rlik daire:;İ müdürü Bay 

lsmail Hakkı Gürle taraf ırıdan dün 
ad lıy... memurla rına hava tehlihsi 
yangın ve tdhıib bombalarının teh
likeleri ve korunma çareleriyle ze
hirli gazlar halıtkm-la oir kooferarıs 
verılmiştir. Hakkı Gürle konferc.n· 
sını bu g-ö• saat 14,30 da Cı-za e · 
vinde de tekrarlıyacaktır. 

r------------------·---------------------------------
H OM ER Q S 'E DAiR 

Maarit vekaleti, beynelmilel şa· 
heserleri türkçeye tercüme ettiriyor. 
tık. listenin başında Horacros'un dcs· 
tanları ıelmektedir. 

GÜNÜN MEVZUU 

Fransızlar Homere dediktcri için 
bizde de bazen Homer diye isimlcn
dırilen bu hamasi grek şairi cmsa· 
linin en eskisi ve en meşhurudur· Bu
nunla lteraber hayıtı hakkı•da fazla 
malumat yoktur. na\ta hakikatcnya· 
şayıp yaşımadıA-ı dahi bilinmez. Bir
çok ilimler - bizim Nasr~ddin .. ho~~ 
fıkraları gibi - Homeros un şıırler•nı 
rauhtelif kimseler tarafından yapılıp 
böyıe bir ıaire atfedilmiş savarlar. 

ekmek dilendiği yedi şehir onun öl· 
düğü yer olmakla iftihar eder. 

!larını ve eski Yunan hayatını; Keza 
yirmi dörr tablodan mürck\cep olan 
Odıse ise, Trua'oın zabtından sonra 
U lgsscin maceralarını seyahati arı es
ki ıhlctıcri, insan kalbıni anlatır. Şiır · 
lerde tarihi vakalar müphem şekılde 
zik.redildiıti hald• ilim namına bun· 
!ardan istifade olunmuştur. Tarihçiler 
muhtelif yerlerde yapılan hafriyat ilf' 

Efsırneye ıöre, kör olan Home
ros, ıehir şeh ir dolaşarak şiir okuyan 

air adamdır. 
Onun için der1er ki. Homerosun 

Kcndısinin lzmirde öldügfı en kuv· 
vetli ihtimaller dahilindedir. Eskiden· 
beri, Homeros'un yaşadıtı seneler 
hoikkında dört beş asır ihtilaf vardır. 

Fakat son devrin tetcbbülerine röre ken 
disi Miladdan evvel 850 senelerinde 
yaşamıştır. Kör şaire, sayı~ıı derecede 
çok şairler atfolunur. Eserler io ekse· . 
risi de kaybolmuştur. Meşhur ve maR 
fuzları ş•nl~rdır. ltalvada. Odise. 

şiirlerin esasını Truva muharebe· 
leri teşkil eder. Yirmi dort şarkıdan 
mürekkep olan 1talyada, harp safhil-

Homeros'un şiirlerindtn bahsettiği şey· 
lerin hakikat oldu~unu meyıiana çı· 

karmışlardır. 

Manzum laikayelerin g-üzelli~i. her 
yaştaki ve seviyedeki insanı coşturur 
fakat şiirlerin yazılış tarzındaki güıc\
lik bilhassa esKi Yunan dilini bilenler. 
ce anlaşılır. 

J 
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lngiliz cevabı Romaya 
bugün yarın gelecek 

10 Ma~t l 94a 

_ ,__ 
t . in - Sovyet: harbi 

Birincı sıhıf~den artan 

Ladoganın şimali şarkisind e mu· 
harebeler şıddetle devam etmektedir. 
Bu bölgedeki muharebelerde de Sov· 
yeller 2000 kişi zayi etmişlerdir. : .. asr•fı ı tliftrıcı .Y•laız 

" - 11~ l llıııırıcdilir.ı 
t cın ar · · •caat d' •çın 'd 

t ılllltl'J• ı are,e '7 ı ır. ~ 

a 

Söylendiğine göre, İngiltere İtalyaya abluka 
şartları'?ı ihlal eden bir hususiyet göstermiyecek 

Vipuri garbinde iki düşman kolu 

ı ric'ata mecbur ~almıştır. Fin tay
yareleri düşman iaşe kollarını bom
bardıınnn etmi~lerdir. --

tkcrlck 1 
rıiyct deo ınahs~.Ydı, rnl'de-

" derler A goıuıınıyccekt'ı 
ıOr k' · vru 

ı ıılahı pa harbi gös. 
ıafhaiarınd lhın da türfii tcka· 
or, Z arı g""rn 1 . ~ 

atcrı b " c crı lazım 

l'ne olrnaktad u gcçış de k ndj 
•rık d . ır, 

'nılcn " •iı lanı ısıta Yen· ı 1 
ırı • arı lllaksad . ı KU • 

tnıhalyöı at . pı"adc as-
t~ Çok . CHndcn h 

ltr •ş &Örcu·ı ın:ayc 
() ı ı tncsınj tcrı 

nu . ın 

Londıa : 9 (Royteı) - lngiliz 
hükumetinin ltalyan notasına cevabı 
bugünlerde gıin ierilec .ktir. Dört J\lman gemisi 

bombardıman edild i 

Londrn : !l (R o~· ter) - fngiliz 
tayynrelcri şimal denizinde devriye 
gezmcktt" olnn Uç Alman harp ve bir 

mu:ıvin gemi i bombnrdım.m ctmişlt:r· 
cır. 

Bilahnl'c :ılınan haberlere göre 
Alman gemilerinden birisine bir bom· 

ba ic:abet itşim, muhim tahribat yapmıştır 

neler 

1 

rı •çın \ k 
•herdi 7.. hı lıın\tlar p' 11 ı 1Yad ·ı •tılan k ' 8~Y>'ar \. c ı c 

Siya5j ma ha filde söylrndiğine gö 
re, fogiltere, İtalyan - lngiliz müna· t 
sebetlcrini asla sekteye uğratmak 
em· linde değildir. Bunuula beraber 
lngilterenin a._,luka şartlarından hiç 
birisini ihlale rıza gösterenıiyeceği 
muhakkaktır. Bugünkü İngiliz mat
buatı bu mevzu üstünrfe uzun maka· 
leler neşretmişlerdir. Hemen bütün 
gazeteler Almanyadan lta!yaya gön· 
deriler. kömürler için bir hususiyet 
gösteıilmesi gibi bir hareketin pek 
manasız olac.ı~ı. Noktasında hir
leşmektedirler. 

V els Berlinde 
konuştu? 

( Birinci scıhıfeden arlan ) 
limanlar, mühinımat depoları, han . 
gar, ve fabrikaların mevki ve vazi
yetlerini hildiklerini göstermiştir. 

Bundan sonra Göringin dudakların· 
dan, bizzat kendisi tarafından lngil. 
tere ve Fransaya kar~ı açılabilecek 
olan bir hava harbinin müthiş lıika 

~ •di Urşuıılara k ır Vasıta 
'ltığı arşı · . ·-------~~~~-

Müttefik komutanların 
Ankara garında tsti "bali 

/ 
ıt rııcrrııılc 1 &ıoıyor \ Utuyor k r e de d • 
ıi . , er asındarı uş ı aııı 

tt n ılerlf'rnesi . gelen pı"a 
1 rıı lf'nıj . 1 • 

l"tcn harpte ·ı n eoı> Or Fa· 
" lbtıksatta İş (1 •• ' k hllıını'ıın t:ırk 
ı• e p' d c:.Oıtıtk 1.. 

'>' cdt-11 ııi!'iıı Yuıu 
oda d 8Yrılınaık > lJ· 

l ırakrn~!'şgn:ı$, hıılaı,ınınş şi~di 
• k 1 •dır P•ya-r'\nca A · 

n . vrup lı .. 
cşrıyatı d rnutt ha 

~•Yrrı"li tı a &östcri>o ~~ıslaıın 
cak ı.· c olursa 1 ı Vcsa. 

ı•rıe i o sun t 
trıın h rı •ıı ku nar bi 

llrplek· Vvctid· 

( Bırinci sahifeden.artan ) 

Ankara : 9 ( Hususi muhabiri 
1
nizden) lngi iz ve Fransız Hava 

l Kuman:iar•ları yanlarında lngıliz,frcın· 
sız büyük Elçileri olduğu halde bu
&Ün Hariciye ve milli mü iafaa Ve
killerimizle Mareşal Ç<ıkma ve Ür· 
general Asım Günduıü zıyaret et 
ınişlerdir. 

yesi dökülmüştür. ı 
Göring yavaş yavaş açı 

lınca büyük stratrj rolünü bırakarak 
1 

hakiki iktisatçı hüviyrtini takınmış ı 
w: bu kertd!' Alnı; ny;rnın 

istihsal hacmi:ıden guıuıla 

;ı~ 1111110 go"ıd ı rolü . ır. Pi 
• r n k •sc h · 

1 
. • halde y • b'11 Çacrık ~·b· ıç bir 
il' r ı 1, "ı ı d ğ'I 

İ eker! ki' tncscıc va ~ ı dir. 

İzmir fuarı 

bııhsetmeğe başlamıştır . Göring ilk 
( Gerisi beşinci sahifede ) 

G:ırp cebhesinde vaziyet 
)' ı, zırhı, b· t ır: 
•tar, F alc ır v 

•zaın· at hurıu p· ısıta çsk 1 Uttltc 1Yade · . 
'mck du Yar'Yac"k ~ın ışi. 

Şurıccs' " bır h 'lrtıcktcd' ı trlab alc 
h. it, •ııı 
ıstan h rncş. arb· 

. Ankara : 9 (Huı;ıısi muhab ri 
1 mızden) - lzmir fuarı bu yıl da 20 ı 

ağus~osta açılacaktır. lzmir hdt"diye 

rei~i bu yılki fuar hakkında gaze· 1 
lf"cılere malumat vermişt;r. 

Londra : 9 Royter) - Voj dağ 
ları garbinde yapılan bir muhare· 
be Fransızlar lehinde neticelenmiş 
tir. 

~ar ı ı· ındc L"hl'I .. azını 1 ı erin t 
' kar; oı R'tı ~n llıiid arık· D U y 
dü nıadığ, 'h af aa va-

Şrnanın cı ette t ou K LARIMIZ 
v~ın t •. ~thlı kuh aarruz ;-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~ Ya~a ·dıl,.rncdı . ""<'titrine - ------

n bornb Sonra h G 
ha\ 1 alar,rı d ava a··rı·ngı·n •ırı eh " ar,,.a t • a bu Zırhlı 

'-'ııın. csır ed 
ı, ı.u 'Y"tini l'nıeyişı 
"' b· ""et, rtluk artırmış oldu 

" f\ok av<'rnct ·ı· . lir la ev, r ' sı ah ıti-
' •ıı ş n d a ı tO\ lan ak .. 

ı Yt tı 1 uze 
1 li ttı h trı }'apılınak. 
,, J d 1 1: 1 
,,, ayenıkı ı o 1 rrı a k h 

ı ol ı olanık h , enı 
d Olak o ' eırı de k 

~ lr k Ye < l ço 
ı ı Cahıı ten1n iyctli bir 

tu>•ık ttı bu gıdışle ha 
ı' y CllA 11kı11141, \it 'Pte 

k ıı:• n ttı IQ aııın kulla 
- lcdır y rn? Sual1 h • 

ı · ı ı t k at ıra ı '< k t d r ı ırıu lak 1 k ( Cıt-k h ı SU 
•l11 li\r l I rlı" · 

r. ı ıı d t &•rt-n 
'-~ ıı ı d ar klaıın d. 

<.ırdy O· 
lU a ıhı( d ) 

gizli Yuvası 
M Fransızcn gazetelerin yazdı~ma göre Amerikan hariciye müstesarı 1 

ter Sumner Vels Berlinde b 1 d - . . - - - " 
M 

11 
u 1 u~u sıralarda Gorıng ıle goruşmuş ve 

e ~r~şa' Gorıng Amerikan Reısicumhurunun huc;uc:i elçıs•ni Karinlıal köı 
vın e ~abul etmek için b ıyük bir ısrar göstermişlir. 

Gorırıg b~ı koy "vı ıle ı.rururlanm ısiyle de meşhurrfur. 
Hali:n:ı~terenın sab'.k Berlin elçisi Nevi! Hcnderson, hariciye nazırı Lord 
ev· . s" gondeı mış olduğu 28 Mclyıs 1939 tarıhli telgrafta Kaı in hal köy ını şoyle tarif etmektedir: 

1 Goıing, Karinhal köy evindeki muazzam mima • 
1 

• t . __ k h' 
rur a göstermek ıçin bana ısrar etli B tı esısa ı ouyu ı r gu-
lahnıin oluııab,lccek kadar bü ük bir ~ muazzam t~sıs:ıt arasınd d bılhasscı. 
rnerdtn v .. halılarla kaplı b'r y ı alub.:ılığı ıc;tıab edecek şekilde mer· 

ı ı yeme,.. salonu vardı G.. b' c mekte olduğu bu incıaatın ancak lk' . . orıng ınat nezaret 
A v ıncı leşrınde sona erece{t' .. l d' undan sonra birçok faziletleri temsil d mı soy e 1• 

terdı. bunların " d ''I ·ı·ı ·ı c en çıplak kadın lfıblolaıı gös-•• rasın yı ı ·, a • cenaplık f t 
'.Csınııer " rdı Bunlar muhakkak ki su h ' sa ıye " v. daha dıjter tenısı ıi 
F'ukat b n bu tablolar arasında 'S<lbıı,, pbe~ı::a~~,:~ yar, l n nıa11z~rala rdı 

lMavı Kitaptan, 

Altı tavyare muhakkak, iki tay
yarerle muhtemel olarak düşürülmüş
tür. 

Helsinki: 9 (Radyo) Birkaç gün • 
denberi enflovanzeden rahatsız bulu· 
nan Mareşal Mannerhaym iyileşraiş 
bulunmaktadır. Fakat mareşal oda
sından çıkmamakda ve harekatı ora· 
dan idare etmektedir. 

Helsinki: 9(Radyo)-lsveç tavassu
tu hakkında henüz bir tebliğ neşre
silmiş de~ildir. Bir siyasi şahsiyeı.in 
söylediğine göre lsveç teklifi tetkık 
edilmektedir. 

Söylendiğine göre Sovyetler Ka
relinin temamını almak şartiyle Ka
reli şarkındaki araziyi Finlandiyaya 
bırakmak istemektedir. 

Bir şimal gazetesinin yaıdığına 
göı e, Finlandiya ile Sovyetler arasın· 
da akdedilecek bir :;ulh, Hitlerın bir 
diplomasi ~.aferi olacaktır · 

Kıskançltk yüzünden 
çıkan hasılı kavğa 

Dün umuoıhanede iki kıskanç 
arkddaş bır kadın yüzünden bir· 
birlerıııi bıç-tkladılar, Ayak meyha
nesirde kafaları tütsülüyen Mustafa 
oğlu Ali Taki ve lsmail oğlu Sü
leyman Kirmen umumhane sokak 
larmda aşağı yukarı dolaşırlarken 

sevdiklcı i bir kadın ·yüzünden kıs 

kançlık oe•icesi aralannda çıkan 
kavgada her ikisi de biçaklarını çe
kerek birbirlerini biçaklamışlardır. 
Süleyman Kirmenin ağzından aldı~ı 
yara oldukça ağır ve tehlikelidir. 

• 
ANKARA RADYOSU 

TÜRKiYE RADYO olFOZIYON 
POST AL ARI TÜRKiYE RADYOSU 

PAZAR - 10 - 3 - 1940 

1 

12 30 

• 
12.3.5 

Program, ve Memleket Saat 
Ayarı 

12.50 
13 :fü 
14,30 

18.00 

1805 

18,30 

AJANS ve Meteoroloji Ha
berleri 

Müzık Karışık Program 

Müzık : Küçük Orkesra 

(Şd Necip Aşkın) 

Program ve Mc mleket 

Saat Ayarı 

Müzik: Radyo Caz Orkes-
t rcısı 

• 
Çocuk Saati 

Gerisi ultıncı sahifede-



Sahife 4 

POLiTiK BAH\SLER 
~~-----------------

İngiliz ablukası karşısında 
İtalyanın vaziyeti 

H arbin yayılması mei'elesinde 
yarına ait bir takım muam · 
malar vardır. Mesela Sinyor 

Gayda, (Giornalc d'ltalia) da, Bal· 
kiinlara Sovyel ler veya komünizm 
sarkarsa, ltalyanın seyirci kalmıya · 
cağını, müdahalede bulunacağını bir 
defa daha tekrarlamıştı. Fakat hal· 
ya, Almanya uzlaşarak Sovyctleri 
Balkanlara ~arkmakta laka vıt hale 
getirerek, Balkanlarda birlikte ha 
rekette bulunamazlar mı? Yarının 
muammalarından bıri~i budur. 

Şarki, garbi, bütün Akdenizde 
Afrikada, Avrupada ve dünya 
mes' elelerinde, ihtilaflarında Al· 
manya gibi düşünen müttefık dev
letlerle fikir, hareket hirliğine ma 
lik olmıyan ltalya, bugün dahi Al· 
manyanın samimi müttefıktir. 

• 940 senesinde 30 bin ltalyan 
ziraat amelesinin Almanyada çalış 
ması mukavelesi imza olunmuştur. 
939 senesinde Almanyadan ltalya 
y.ıı yapılan 5 milyar, halyadan Al· 
manyaya gönderilen 3 milyar liret· 
lik ithalatın bu sene 20 milyara 
çıkacağını ltalyanm iktisadi gazete· 
teri, mahafelleri hesaı::lamaktadırlar 
ltalya gazet~leri, aylardanberi her
gün Alman davası lehine, müttefık· 
)erin gayeleri aleyhine hazırlanmış 

yazılar neşretmektedirler. 

- Gersi beşinci sahifed e -

----
-ıı 

Konfero.ns 
-Nasıl, bu kunf ..ran çı güzel 

mi konuşuyoıdu? 
-Fena değil, amma ben ondan 

daha çabuk uyutan çok konferansçı 
gördüm 

Erkeğin çocuğu 

- Evet bunlar kerı koca. ikisi 
de aşağı yukarı a ni yaşta: 

- Kadın epey çökmüş bulunu 
yor. 

- Tabii. Dört çocuğu oldu. 
- Bundan ne çıkar, kocasının 

da olmadı mı? 

Cesaret 
Gördüğü yerde onu döğeceğini 

söylüyordn, fakat korkaklığı da meş · 
burdu. Arkadaşı bunu yüzüne vur
du. 

- Sen bu işi ,yapamazsın. 
- Yapacağım görürsün. o~mek 

sen cehretimclen şüphe ediyorum 
Beraber gi ierlerken mevzu bahis 

adamı rasgeldiler. " Cesur adam" 
kaçmağa başladı ve arkadaşına ses 

· )endi: 

dal 

- Haydi gidelim. 
Arkadaşı sodu 
- Hani , cesaretin nerede ya? 
- Nerede nlacak, bacakların 

Türks~ıü 

Dniversite ders kitaplar 

Üç Yıl Zarfında Bütün 
Profesörler kitap yazmış olacaklar 

lstanbul : 9 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Üniversitenin muhtdıf 
fakültelerinde okutulan d~rs kitap· 
larının tabı lmsusunda Maarif V c· 
killiği tarafından karar verildiğini 
yazmıştık. 

Yugoslavyada Ma
arif vaziyeti 

Bu suretle üniversite talebesi 
not tutmak ve yanlış not almak va· 
ziyetinden kurtulacaktır. 

Üç yıl ıarfında yerli ve yabancı 
bütün profesörler okuttukları ders· 
lerin kitaplarını yazacaklardır. Bu 
kitaplar basılarak talebeye dağıtı
lacaktır. 

Kitaplar hazırlanıncaya kadar 
profrsörler tal~benin ~çalışması için 
notlar hazırlıyöcaktır. 

Bundan başka liseierde öğretilen 
terimlerin üniversitede devam edil
mesi için de Maarif Vekilıiği bir bro 
şür hazırlamıştır. 

Hazırlanan broşüre. göre profe
sörler teı im öğretilmesi işine üniver · 
sitede de devam edeceklerdir. 

Ayrıca terimlerin tatbik şe killeri 
etrafında bir talimatname vücude 
getirilmiştir. 

Zırhlı vasıtalar 
( Üçüncü sahifı.den nrtan ) 

ğüşecrği düşünülmektedir. 

Bu fikirler lngilterede hir za· 
marıdan beri erbaoını meşgul et 

mektedir Fakat mevzu henüz mü- 1 

oakaşa halindedir. Daha zırhlı harp 1 
ın o kırıeJerınin bu kadar vasi mikyas· 
ta kutlanabilmesi icin şimdiki inkışaf ı 
ve tt"rakki ~afi görülrıı üyor' Çünkü. 
dı) orlar, bır tank bır mania yüzifo· ı 
dt'n yolda kalınabilir. Bır köprüııün 
yıkılması buna kafidir. Yahut da 
karşısına çıkan kendi gibı v~saıt O · 

nu alıkoyacaktır. Sorıra onun (açık· 
ması) vardır ki tehammül edemez. 
yani yakacak ınaddrsi kalmayınca 

o da olduğu yerde kalır. Fa~ at uıa-
ğa gitmcğe ne hacet Şu yakın 

seneleade ne iokisafleır oldu değilmı? 
Bir fikir bir kere daha düşünülme 
miş olsun ondan sonra onu rrgeç 
filiyat ve tatbikat sahasında görmek 
kolaylaşır. 

Avrupa Mektubu 

-lkinc i sahifeden artan -

bir pupin veya T es lanın artık bun
dan böyle memleketinden evvel ha
riçte tanınmasına ve anılmasına ih· 
tiyaçt~ yoktur . 

Artık vatanın her istidatlı ço· 
cuğunu yurt içinde- kendi kabiliye 
tini yüze çıkarıp iııkişaf ettirebile-

ceğini söyliyen nazır, halk terbiyesi 
hakkında sahnenin değerlendirilme· 
si işinin de Maarif nezaretinin hara· 
retli işleıinden olduğunu ıleri sür. 
müştür. 

Son olarak kütüphanelerden 
bahs~den Maarıf Nazırı Belgrad bü· 
yük milli kütüphanesind,..ki 500 bin 
cılt kitabın yeısizlik dcılayısiylc hal. 
kın istifadesine tamamen arzedılıne· 
diğini ve fakat gerekli tedbirlt.ı in 
alınmakta olduğunu söylemiş ve Na 
zırın tt-k lifleıi alkışlar arasındct ka 
bul edilmiştir. 

·Beynelmilel 1 eı biye Mecmuasından· 

Köycülük heyeti içtimaı 
( kinci sahifeden artan ) 

müdürü clıyle dağıtılacaktır , 

Köyleıi ve kö)·cü:üğü alakadar 
eden bütün işler heıkkında daiıeler 

arasında sıkı bir İıtitıat ve İş birli· 
ği tesis edilt>ct>k ve h"r tt-şkilatın 
icraatı kendi nıemurlarile yapılacak 
tır. 

Zıraat ve Maarıf Vekillerinin 
müştereken yetiştirdikleri köy eğit· 

menlerinden Ziraat sahasında da is
tifade edilecf"k ve bu is~ifadenin la 
yıki veçhile olabilmesi için Valimiz 
Bay Faik Üstün köylerde ziraat mu 
allimi gönderme.c surr:tile Eğitmen
lere fenni yollarda rehberlik yapma 
!arını temin edecektir. 

Koca istiyen kızlar 
Malıiın oldugu üzere kısa bacaklı şubat ayı her dört ı-enede bir yirmi dokuz 

fÜn çeker. İsveçte dört ~enede bu gelen nn yirmi dokuzuncu gün için bir 
adet \ardır : 

O gün yani yirmi doku:ı şubat günü fsvcçli her a-enç kız kendisi içın 
intihap etmiş olduğu nıüı-takbel kocayı istemek hakkın., mr.lıktir. Mahcup 
genç kızlar bu leklifletini mt.ktupla yaparlar. Eğer erkek gtnç kızın bu 
tekhfıni reddedecekse, bir kat elbise gönciererek af dıler. işi bô) le ucuz 
atlatır, kabul ederse resmen nıkah muamelesine başlar ve bu sefer bır elbi
se yerine ciddi bir çok masraf ıre yükleri yüklenir. 

Tabii senenin bu günü ğelmeden herkes istediğini hazırlaımış, daha 
dokrıısu iki tarafta hazırlanmış olur. Yirmi dokuz şubatta İsveçlı gençler 
her yerde büyük balolar tertibeder, çiftler ekseriya burad,ı anloşırlar. Çok 
zevkli geçen bu baloldrı uıun kızak gezmeleri tak ibeder, 

Belki garip Lir tesadüftür . faka t böylı: bacaksız şubatın yirmi dokuzun
cu günü evlenmiş olanların müşterek hayatlarında fevkalade mes'ud olduk
la11 görülmüştür. 

Valilerin 

ve 
8/ 
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k 31111 
ki nüfus vu u tJd 

. ştı" 
tesbit edilı1l1 d'" 
idareleri tarafıo jeOf). 
tali ıstdtistık 1 e'1~j /~ 
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1939 yılında ~ f~ 
hulmuştur. 19 ıl1 
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"•r? 
YOk? 

Tılrksözü 

Ingiliz Ordusu nasıl 
idare edilmektede? 

Qu hafta lnrıliz ordusunun ku
?1anda ve icıaı e sistemini anlatmak ıstı yorum· 

1 Başlamadan evvel, çok efa yan· 11 anl11şılan şu noktalar üzerinde duracağım 

l- Secretar}' osfstate (Vekil) 
~~ Ar nıy CoJncıl (Askeri Şura) hare
B <ılının idaresinden me.!.'ul değildirler
~ ;.es'uliyct. lfaıp kabinesinin umu

~/ ~rcktifferj dahilinde kalmak şar· 
Vı e . _aşkomutana aittir. Bu suretle 
ekılın değ· . . 

d . ışmes ı sı; asetı e de bir eA-ış-:neyi ıcab ettirmez. 

1 
2
:- BQyük birlıklerin kumandan-arı bır def h 

t a mu arebeye lutuşulduk-
an sonra ntdırc.n şahsen müdahele 
~debılirler · l<a·de olar 2 k fırka 
omutaı ları bılfiıl savrştıın mesul 

odlan en ~üksek ıcrai makamla.ır. 

lıc ~- Staff (Kuı may heyeti) baş· 
a U\ kısma ayrılmokla beraber 

tamamile ı · b' 1 . ' 
• 

1ır ır erınden ayrı olarak ç~l'.ş~azlar. Arada münasebet ve şah
sı ışbrr lıti lazımcıır. 

Askeri Şura Kımlcrden iborettir. s- -
lltun ordunun tek bır başkomu tanı ol d 

d ına ıg-ı gıbı, diğ'er bir çok or-
tılarda oldu~u veçhile tek bir kur

may başkanı da 'yoktur Hazar za. 
is~~rıında crdu Ha rbıyc nnzıı ının re-
ş Ulunduğu Aı rny Cooncil (Askeri ura) t 

arafından .dare ulı.ınur. Şurii-nırı b . 
eş a krrı 11zası "atdn, 

1 - Ctıiof of the impeıial Ge 
lleraı Stnfr (lnıparcılorluk Genel Kur-
ın~v başkanı) Hukümetın baş askeri
rnuşaı;irıdır "e aıt oldul'ru kısım sıra. te··ı.: - 6 Jı_ planların yapı ması, entelicens, 
)'e~ıştirıne ve bütün kurmay vazi.ele
ıının l:ınıirnınden mesuldiir. 

b Adjutıını - Geneıal ffrat, sefer-erI.k 0 · . 
ıı. ' ısıp ın ve sıhhıve şleriyle U6taşır. 

(L 
3 

- O..ıartcrmaster - General. evazıın 1 ı d · 
ş crı aırcsı Başkanı) as-kt-r nakJ t k 

. •ya 1
• ıs ·an, lı:v.rtzi at ve haklıye servislerine bakar. 

4 
- D rector General of Muniti-orıs Production (M .. h. 1 

G 1 u ınımat ıııalatı ene Dırektörü) 

~ - Dırcctor - General Of th .. Terrıtorial Army (Kadif Ordus G • 
nr-1 O rektorü) e 

. h Son iki teşkilatın isirnleıi işlerini 
ıza etmektedir, di~er ü,. iane,: G nel K r _ ... ı e· 

. u maylı~ın uç şubesinın reisleri. 
~ı.r .. ~Unların herbiri kendi kısmının 

---- şı ıçırı vckıle \'e Askeri Şurava hisab 
vcrrne2"e mecburdur 

co r~f~du normal olarak, stratejik ve 
liı: 1 Şar~lara göre, muhtelif büyük. 

ve lerkıpte b k 
"K ır ço grup veya 

orn Jlantık'tara ayrı mıştı r. 
Her bi b 

kuırn h r gru un komutanı ve bir 
tun kay cycıı vardır. Bu heyette bü. 

ur tnay şııb 1 . ~ 
bulunrn k e cıının rnumessilleri a tadır. Ko 1 k . nın sıya mu an as erı şura-seı ve cm· . 
h koyar. ırıerını mevkii icra-

Başkonıand 1 
H an ar ııe yapar: o 

Lı arpıc v,.,iyet L· 

.,,, lıa p Sah rıır 112 dekişir, 
t"~·rı Olıınur n~sınc bir başkumandan 

"'Udıırı ''~ u ıat, Askeri Şuraya 
rn, u dur. ~' u;a Hıırp Kııb,nesıne 

Hıırp k h' 
Ge 1 il •ne ı "l t '·k n. l\u rna ra t'Jı siyaseti 

y Başkanı tarafından 

Başkomutana teblı~ olunur, ve yalnız 
başkomutan onun suret icrasından 
ve hareketin idare~indeu mesuldür. 

Her sahadaki başkomutanlar,n 
emrine bir kurmay başkanı, bir adju
tant- Gene.al ve bir Oudrleı master 
- Generat verilir. Bunların her 
bıri doğrudan doğruya Harbiye Ne
ıaretindek ı mukabil kısımların reisle
rıyle muhabere cdeoilirler. · 

Başkomutanın emrine ilave ola 
rak bir kaç teknik müşavir verilir, ki 
bunlar hususi silah ve servisleri teftiş 
edeıler. Kaide olarak onlar ait olduk
ları kurmay kısımları reısleriyle bir
lik te çalışırlar, fakat doğrndan doğ· 
ruya başkumutanla temas halindedir
ler, meselet b.r lopcu müşaviri, bir 
istihkam reisi v. s· vardır. 

Başkomutan ve Kurmay heyeti 
tabiıttiy.e umumi strateji planlarını 
yapar ve harekatın şümul ve sahası
nı tanıim ederler. 

Ayır Ayrı Ürdulnr Teşki i, 

Geniş sahalara yayılan ve mürek
keb bir hal 11lari modern harp se!iihı· 
yetın de dağılmasını mecburı kılmak
tadır. 

E~cr başkumandan, geçen harp 
te olduğn gibi büyük bir kuvvete 
kumanda ediyorsa bu kuvvet muhte· 
lif ordulara taksım edılebilir. 

O ıaman her ordu kendi sahası· 
nın ıdaresındcn ve gfrışilen harekat
taki hususi hissesinden mes'uldür. 
Ordular arasınd<ıki hudutlar çok defa 
indi bır ~surette tayin edılmiştır ve 
ahvale görd deg-iştirılebilir. 

Selahiyyetleri tevıi ederken ri
<ıyet edılen prensip hiç. hir kurnan

. danın maiyyetinde haddinden fazla 
madün kumandan bulunmamasıdır. 

Bu prensipe tebaan her bir ordu 
ancak mahnut bir kaç kolordudan te
rekküp eder. Bunların adedi nadıren 
altıyı geçcbilır. 

Aynı suretle bir kolordu ıkide11 
dörde kadar müleaddıd fırkalardan 
teşekkül eder. Fırkalar, tugaylar Ye 
birlıkler daimi teşkılatlardır ve ter
kiplerıni değ'iştirmezler. 

Bir fırkanın bir takım karakteris
tikleri v .ırdır ki ona tabiyevi bir alet 
olmak itıbaryıle hususi bir ehemıyet 
verir. 

Fırka daimi teşkilata sahip en 
büyük ~uvvettır, onda dokuz pıyade 
taburu üç topçu alayı ( 75 top ) . 
lstıhkam bölükleri v. s. vardır. 

O her türlü silahtan terekküp et
ti~i ve kendi idari servislerıne m ılık 
olduğu için müstakil harekete kabili
yetlı olan eı> küçük birliktır. Harpte 
ise o bir k .ımandanın Ü7.erinde icrai 
kontrol:: sahip olabileceği en büyük 
birlıktır. 

~ lngıliz ordusırnda bir fırkanın bii- j 
tun mevcudu 1'2.000 kişıdır- F'akat 
büyük harpte başka kıtalar, bilhassa 
kolordudan veya ordu ihtiyaçl&rındttn 
topçu kıtalarııla1ıe ed•lır. 

Yukarıdakı sebeplerden dolayı 
herharıgi müstakil hareket için kulla
nılan bır ordunun kuvvı-ıi umumiyet
le fırkalarla ifade ı dılır. 

Sahif~ S 

Ingiliz ablukası karşısında 
Italyanan vaziyeti 

( Dördüncü sahifeden artan ) 
937 deki kültür anlaşması ye· 

ni1enerdc, Almanca ) r?.ltalyanca li

sanlarının, iki memleketin orta 111ek· 
teplerindf'! dahi talebeye okutulma
sına karar vt-rmiştir. Ve birkaç haf· 
tadanberi ltalyan gautclerinde, rad · 
yolarında ne Sovyetler aleyhine ne 
de Finlandiya lehine evvelki şiddetli 
neşriyatada tesadüf edilmemektedir. 
Sovydlerin, müttefü.lerin mağlı1bi 
yetini temin için yardımından istifa
de olunacak bır vasıta halinde bu· 
lundurulması düşünc,.sinin halya ve 
Almanyadaki Nazi, faşist şef 
!erinin bir gaydC":ri olduğu söylene
bilır. Müttefik devletlerin, basiret· 
karana hart•ketlc' .Sovyetlerin hare
ket serbc11tirıi, hiç olmazsa, hitaraf · 

lıkta devamını temin yollarına sev. 
ketmiye muvaffak olacakları umu
labilir. Bu suretle Türkiyenin istiidi 
linl", bitaraflıima mülki tamamiyetine 
karşı, Nazi, faşist devJetlf'rle müşa 
reketinde, Irak çöllerine sarkmakta 
crnubu şarki Avıupadaki statüko 
nun hozulmasında olduğu vrçhıle 

hıçbır ınerıfaatları bu uomıyan Sov· 
yet Rusyanın bıtrrafıığı harbin birçok 
mıntık:tlıtra yayılması tehlikelerini 
önleı ın hi.cfııc devletler harbin ne 
ticesini Layı.ı edecek olan Almanya 
ile mıicadeıelerin Jc kuvvetlenini da. 

ğıtmıyarak garpte teksif eylemek, 
zafere dah-1 y •kın ve emniyetli yoı· 
dan ulaşmak fırsatlarına imkaoalrına 
malık olabilirler. ----

V els lierJinde neler 
koouştl!? 

( Üçüncü sahifeden artan ) 
dört senelik planla elde ,edilmış o
lan ihtiyatlara temas etmiş ve bil 

hdSScl müttefıkler. tarafından tatbık 
edılıııektc olan ablukanın hiç bir 
netıce doğuramıyacağını tebarü~ et· 
tirmeye çalışmış ve fıkrini fÖyle ta· 
mamlamıştır: 

- Alm.:ınyan müttefiklerden 
daha uzun zarnao harp edilebilir ... 

Göring Alrnanyanın Romanya, 

Yugosiavya ve İskandinavya ile im
zalamış olduğu anlaşmalardan da 
bahsetmiştir. 

Bund~n sonra Göring Rusyanın 
lJir kontrat İit: almanyaya 350 mil
yon metre mikabı inşaat kerestesi 
(6~0,JOO) balya pamuk, bir milyon 

ton petrol ve büyük miktarda ke· 
t ~ n, kenevir ve h4.1bubat vcrmeği 
tuhhüt ettiğini bildirerek demir 
yollarının, deniz, nehir yolları ve 
kanalların bu eşyayı A lmanyaya 
nakletıneğe kıfayet etme .. te olduk 
farını iiave etmiştir. 

Nıhayct şuna da i~aret edelım 
ki Mistt-r V c:lsi yer.ı~ğe davc::t etmiş 
olan Doktor Şaht, Amerika ile Al 

nıanyanın daha yakın teşriki mesai· 
sinden doğacak olan avantajlar ü· 
zerine misafırinin nazarı dikkatini 
çekmiştir. 

Kendisine bilhassa bu vazife 
verilmi~ olan RayştJank sahık mü
!iürü acaba bu vı-zıfcsinde muvc.f
fak olmuş mudur? 



T~rksözü 
Sahift- 6 

------------------------------------------------~---
ALSARA Y ve TAN 

SINEMALARINDA 1 
( Üç~~~~~tan ) 

18 55 Serbest Saat 
Memleket Saat ayarı, A

JANS ve Meteoroloii Ha 
BU AKŞAM 19.10 

Afrikanın Yakıcı Güneşi altında cereyan eden ve ihtinıslı bir aşk Hikayesini 
Canlandıra• ıucv.,imin en gUzel ve heyeca"lı filmi 

19.30 
berlcri 

Müzik 

Türkçe Sözlü \ 

20.15 

20.30 
21.00 

KONUŞMA (Tarihten 
Sahifeler) 

üZIK: Fasıl Heyeti 

Müzik : Karşılama ve Kö 
\' E 

Şark musikili 

Buvul... n Çok Gttzel 

Şahcııcri takdim ediyor 
Kızgın Çöllerin E~rıtrlı 
hayatı, Sahraların Es 
raren,iz sırları 10.000 
lerce figuran, Aşk. l le
;yecarı, Hareket, Kad111 
ve Erkek hislerini mU · 

kcmnıel Canlandıran 
bir Film 

Ayrıca: 

Alman Sinemacılığının 
En Büyük Muvaffakiyeti 
Hakiki Brezilya orman· 
larında çekilmiş Olan 

SONSUZ MUCADELE 
Mukaddes bir "azif e için Kahraman bir gencin Tim.,ah. Yılan, Knplnn ve 

4'aha Bin bir Tehlikeler nrasındn ccrevan edea fevkalade ~\act":rnları 
DiKKA T: Yer Bulub görcb;\mck içivn Biletlerini7i Erken n\ınız 

Trlef on Al saray ~12 Telefon Tnn 2GG 

Her iki Sinemada Bugün 2.~o da 

Zeynebim - Sonsuz Mücadele 

ilan 

Adana belediye riyasetinden: 
1- Asfalt istasyon caddesinde belediyeye ail dört parça arsa cep 

heler inde yaptıı ı\acak tahdit duvarı inşaatı açık o\ara\c eksiltmeye ko· 

nulmuştur. 
2 - Muhammen b~deli (749) lira (2) kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı (56) lira (25) kvruştur. 
~ - lnalesi martın 19 uncu salı günü saat (14) de belediye encü· 

meninde yapılacaktır. 
5 - Keşif ve. şartnameler b~lediye fen işleri müdürlüğündedir. iste-

yenler oradan parasız alabilirler. 
6 - Taliplr.rin ihale günü muvakkat teminat ve ticaret odası kayt 

vcsikalarile birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

3-6-11-17 
11230 

21.15 
21.45 

22.15 

22.30 

22 .. 40 
2J.30 

çek Havaları 
Çalanlar : Hakkı Derman 
Şerif içli, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay. 

MÜZiK : OJa Müzifli -
MÜZiK : Senfonik Müzik 

(Pı). 

Memleket Saat ayarı 
JANS Haberleri; Ziraat, 

Esham Tahvila, Kambi 
yo - Nukut Borsası ( Fi-

yat} 
Ajans Spor Snvisi. 

MÜZiK :Cazband (Pi.) 

Yarınki Program ve Ka-

susam 

panış. \\ 
--- Hazır 

ilan \ vadeli 
Vadeli 

Seyhan Vilayetinden 

1 - Köy bürosunda münhal 
olan a) lık ( 40) kırk lira ücretıi bir 
katiplik için müsabaka açılmıştır. 

2 - Müsabaka, 940 senf'si mar 
tının 18 inci pazartesi günü saat 
( l 5) te yapılacaktır. 

3 - En az orta mektep mezu 
nu olan ve memurin kanununda a. 
ranılan diğer şartları haiz bulunan 
isteklilerin; miisabaka gününden 
evvel vilayete istida ile müracaat 
etmeleri ve imtihan v11ktında da u· 
mumi meclis salonunda hazır bu 
lunmaları ilan olunur. 1156~ 

\~ 

. rJiif ilan ~ayıo d• ti. 
Fa ,. ·ikaf1lıı tl., 

Zayi askerJik vesikası bir haft~rde~ 
aksi takdı d'~ 

İzmir Topçu Alayından aldıır.ım a< fl. "' gi bir zat ıılir 
askerlık vesikamı zayi ettim. Yeni 111rS ·~ • surette Jer'" 
sini alacağımdan eskisinin hükmü ğini ilaO e

0 ı' 
olmadığını ilan ederim. 11/ ..... l" 

Hadırlı köyünden Ali I 8-9-10 
oğlu 317 doğumlu Davud 1 

~-....- " 
Seyhan Vilayeti Orıtl9 
Müdürlüğünden : d•~ ~ 

İlan 
Seyhan Vilayeti Vakıflar 
Müdürlüğünden: 

Ağca Mesçit karsısında ihalesi 
fesholunan 74-76 belediye kapu 
numaralı hanenin mülkiyeti (20\JO) 
lirada talibi üzerindedir. 

Zayi mühür ve banka 
hesabı cari defteri 
Ceyhan iş Bankasından aldığım 

401 numaralı küçük hesabı cari def
terimi ve ı.ati mühüı ümü zayi ettim. 
Bu mühürle borcum yoktur. Her 
ikisinin de yenisinı çıkarcağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olunur 

1 D
.. k aoı" - ortyol azasınınBanraz oluguorrn ıe 

kayin kerestecilik ağaç rıddttO' ~ 
1 - 3 · 940 tarihinden itibaren 15 gü0 f1l 99t 

1 
,, 

konmuş ve ihale 16· 3 940 cumartesi günÜ irtilt
1
\ 

çevirge müdürlü~üude topları~cck komisyofl ~
1

.ı;ıı)'111 ~ 
2 - Satışa iştirak edecek taliplerin 249 ·'ı/e ııı\ 

ne göıe . 52 lira 69 kuruşluk teminat ~ektlJ;dıı' ~ıl 
dası vesıkalarını satıştan l iı saat evvelıoe k JLI 

1 
• 1ıı• 

me erı. t1'[ıo ~ 
3 - Bu satışa i>İt pröjeler orman uaıurıl o~ 

ihalesi 9-3 940 gününden itiba
ren bır ay içinde pazarlıkla intaç 
edıleccktir. isteklilerin vakıflör ida· 

re~ine müracaatlaıı. l 1568 

Ceyhan Konak mahal· 
lesinden kebapçı Cumali 
kızı Emine 11554 

9 10 

1 çevirge müdürlüğü ve D ö r t y o l 1 re t11iJ
1 

ı bulunduğundan görmek ist!yenlerin bu a\aire e ı 
11524 



Türk.!!özü Sahif 1 

R MA 

-- - ,.. 

Baş Rollerde : İstanbul Şehir Tiyatrosunun 

Kiymetli Sanatkarları 
liazım - Vasfi Riza - Feriha 
Tevfik-Halide Pişkin-Mahmut 

. . ' :"~·~· 

Bugün 

llatina 2 de 

~ .. "Necla - Şevkiye - Suavi 
FiLMDE: · · · E i ve 
MEŞHUR · -~ şark a : 
(NAlA ,.~ B ü yük 

Ve:. U Muhlis 
1ı D~rtistıeri ı ·~ Se bahittinin 
~ ıkkat. B .. G·· d.. t· T .k.'de i~ • ttgun un uz : ma ıne am ı ı · 
i> 1 

: "41ari 'An\~~neİ°rkçe 2 F~m T6~~Ün Paşa 
r--~occalar 

p satılmaktadır. Mahdut loca kalmıştır. istical ediniz. 1 elefon ( 250 ) 
ıı ek y k · -

a ında Pek Yakında Pek Yakında 
Viviane Romance 

~EBELüT ARIK C AS USU 



Sahif~ S Türksizü """~ ~~~~-------~~~~~~~./., 

Beklenmekte 
1940 

olan 
Model 

rko • 

Radyolarının geldiğini bildiririz 

Abidin Paşa caddesinde : 

M. Tahsin Bosna Bıraderler 

Telgr .Adr . Meta Adana P. K. 74. Tel. 274 

Sıhhi Dink 1 
1 

Mart iptidasından itibaren g:ayri sıhhi olan dinkleri belediye kararile kapat 
tırıtacaktır. Mubrem olan bu ihtiyacı düşünert'k ( Mermerli mahallesinde· 
ki makarna atelyesi dahilinde) sıhhi bir dink kurdum. Bu dinle 10 daki. 
kada bir külek bulgurun kepeğini roükr-mmelen dövdüğü gibi, üyüdür, 

eler, savurur setiyi un çıkarmadan ayırır. 

Küleki 20 kuruştur 
11441 20-30 

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

Elektrik fiyatları artıyor 

1 

F a k a t Siz Bir 

Kripton 
Ampulu almakta ayni ziyayı 0/o 30 

ucuza maledersiniz 

Muharrem Hilmi Remo 

Zayi askerlik vesikası 

istiklal muharebesinde almış ol· 

duğum askerlik vesikamı zayi et· 

tim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 

.Abidinpaşa caddesi 

11521 

hükmü olmadığını ilan ederim. 

Hurmalı mahallesin· 

den Halil oğlu Bedir 

Kaştaş 11571 

Malatya Bez ve iplik Fabrik•l~~l 1• 

Adana Mensucat fabrikası Miid11
' 

~" 
Muhtt"rcra müşterilerimizin Çırçır f abrİ~ rl , 

lerini bir hafta zarfmda fabrikamızdan kaldırlll• ~/ 
vukua relecck herbanri bir zarardan dolayı fıb 
mıyacatı bildirilir. 11537 

or. Muzaffer 
iç hastalıkları 

Hergün muayen~hanesinde 

başlamıştır . 

ilin . d 
Adana Belediye Riyasetıfl 010 

( Gazoz şisesi ve gazoz kBP
5 

Alınacaktır. . . er 
1 -- Adana Belediyesi gazozhane ihliyacı ıçırı ~ J 

det gazoz şişesi ile ( 900,000 ) adet gazoz kapıulıJ ı 
tile satın alinacaktır. ş ~ 

2 - Şişelerin muhammen beher adedi (7 ) k11
'

11
,) 

adedi (225) kuruştur. 
3 - Şişelerin muvakkat teminatı (52) buçuk lir• 

kat temiuatı 152 liradır. te 
4 - ihalesi Martın 19 uncu salı günü saat oıı btf .J 

ninde yapılacaktır. !-' 
5. Satın alınacak şişe ve kapsüllere ait şartna111ele' 

isliğinden parasız istr-nebilir. ~·~ 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte 111

11
;, 

buzlarıyle ticaret odası kayt vesikalarile birlikte 
müracaatları ilan olunur. 

11531 

i l 
Seyhan Vilayeti 
müdürlüğünden 

Muhammen 
Kıymeti teminatı •;, 7 ,5 

Lira Lira Krş. Vakfı Mevkii 1;.' ı 
350 26 25 Emir Ali oğlu kart• 

350 26 25 " " " ,, 
350 26 ı5 
350 26 25 

" " " : t( 
" " " e''' 

1500 112 5o ,, ,, Ağda rf1 

S ac•0 ı.ıt 600 45 00 " ,, ar . .,et!'..ı 
ut1'•1 . 

1 
Yukanda Vakıf gayri menkullerin 111 ıeıe"lı 

satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. fb~tıt· 
günü saat 14 de vakıflar idareainde yapılsc'18rı· ı' 
akçalariy)e birlikte vakıflar idaresine müracaat 1ır' 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti-

yaç vardır . ldarehanemize rr Ü· 

racaatları 


