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lnıan arla Be çikahlar ara
'"da hava muharebesi 

r·-----------·< • Koordinasyon ! 
i h . k • i eyetı ararı ! 
i • 

lçikanın Alman hükumetini protestosu 
•• • . Şekerin kilosuna on • 
i kuruş zam yapıldı ! 
• • ! Ankar• : -4 ( Husu•1) - i 

elçika Har· . 
o\ur ıcıye Nazırı : '' Belçikaya tecaviiz etmek istiyen sa \ 

ntrd " ( 
0 

sun kendisine pahahya n1H\olur diyor 
kim 

! B~gUnkU ••k•r fıyatl111"I i 
! pancm 30 par• oıma•ı i 
! ••••rn 11 mU•tenı .. dlr. Keza i 
! ••letme malzem••I fiyatta· e 
! rı da yUkaeımı,ıır. llu •• · i i bepl• ,ekerln sahf fly•t- e 
i larına 10 kuru' zam Y•· i 
i pılma•ma koordinasyon e 
• Heyelı karar verml•tır. i 
. Şeker satanldr 24 saat t i zarfında eller1ndekı ,eker i 
1 mıktarmı bildiren lllrer ! 

'"YYarcsi . Roytçr) - (),. B 1 ---·----p '·ı ' ır irup h " c • r,, .. tırı uı alındc ı. 
1 erırıde d "'en. 
goıu leıkerı b" evriyc v . 

•re ı ılc k ır Alrna tı· 
lakıbtd larşılaşırıışlar brı askcıi 

r Ctke • u lav 
ateşı ılc \,; n Alrnıuı t ya,. 

Berk arşılaşrnışl d 11 Y~aıe. " a tay , ar ır 
rncı ~arcıcıind . 

mı ısabct et eıı bırırıe b' 

Dıd u*rarnıştı nı Ş, dı2'crtcrı dır 
vııyc şefı . Al c 

c devaın et~· ın.ın tayyares· . 
ta}ya ış ı c d ını 
•- resı d tı hrı ~ öldüıulnıü 
~ çı a h P edılrn ş" ş 
b aııc }t .ır. 

lKraf)ı~ rıltııctı 
ıhııı ırıı boyle vah· , tntnıle. 

bu lec:~"rı Almanya laını bir su 
flır. U1urıu Şıddı·tle yYarelcri. 
Lond P'"()test0 ra • 1 (R 
ıyc · 0 Y1 er) 

rıaıırı ş - 8 1 . \ ek Rclç k p ık bir nuı it e çıki\ 
er il ıının, ara i l u acıyli 

ını eılerı h~ arnarnıycı· 
de 1 uınıeı ınc 

o du~unu cttırrnck a·, 
eden ku ve Lunun . • 
h ıngı b ~vcıe sah p bul ıç n de 
rınd r rrııll~tın B ındu~unu 

t Pe~
0

1~~~~etc ka1~1~:~: lop 
lır. Y;s rna ol sı ktn. 

l ondıa· 4 ııca2' nı •oy 
ııd . (Royt ) 

c lcıalı . er - G 
Voı dar. Ytt <ıttrrıı~tır rp ~cp 

k11 r; arı ha '- . 
t ç c,,r alın s~ ınırıd;ı 
rc1clcrı d ışlardır ~· Alırııınlrır 

d ltııftır. c rrıuvaff~kı '•ns12 Pusu 
1 orıd y t:llcr o-

~ 'a • 4 60S· Cınıcıı 8c. (~oyıe 
Yanaıırıda ~ kla hu Gr~) .- Alın, rı 

Al u lırı..... Clınc l 

,1 
nıarı la ... u,hır ceıısur 

))'Oirc&inı l ~Yaıcıcri . 
t . rıg-,ı 4! tayh~:)'t 8clçıka 

s'I sanınış. 

kara 
rı Ver·d i 

teğ}j Ve 

~)ima 
1 

Çatalağ. 
,.1 narı y 1 "'~- ı. apı ıyor 

t' ~ ~llbuı: '4 
·' tıı) ll ( Huıuaj 

c >-4 ıun tn"d nıuhıbi~i 
"' Urıa~•lc V u _dtttenbnı Na 
"''•d . ckaıetı · lrtı ı . "tııtde 1. cıı tarafıh 

•ıtta 1 •rnan 0 an t ınuıı ı'ç 
"lk"kı 111 V ı rr b t• . tr'I ı ırıln1 ş '"'ıı lı 1 •orı k 

11fıa1 1 •tarlara ·· 
lır, 8 ıı ngıliıl . &ore, Ç3 

• A 1 aıı k "•e tıış 
I' '•tak li •rnıcler Çaıaı: tttiri 

~~ 1,. rtlıtnı hl.ıt' hında OV" ıı:ırınıa un oern· ı 
)'rrı g ı . 6 ı ~r ir•ın 

t b ıuı saya '- . ._. 
ltÇıık • • raK Şltnd" 

~ llıraılarda b ıye 
• 4.1 H ulunrııuş v albu\c1 a 

G ç t 111hında 
t-ıı ı uc;ur\cu l f Ynpılacak 

sa ıı r-dl:'_ 

Fınlilcrİl\ nldıklnrı 

i beyaneme .!~!.~<:~~,!!:~~!!:- ! ... ~, .... ._. ........ 

Berlin üstüne 
beş uçuş 

• • 
vzporı mukavemette 

Londra : 4 (Royter) - lnriliz 
tayyareleri son altı gün içind~ Berlın 
üstünde beş dela uçmuşıardır. B• U· 

ç ı~ların sonuncusu dün yapılmış ve 
bu tayyaı e.er Alınan dafi bataryala
nnın harekete geçmesıne rağraen sa· 
lımf'n üslerinf' donmüşlerdır. Bu şehir düşse bile rin!~r 

kuvvetli geri hatlardan en11 1 Almanyada Ecnebi radyo 
l is asyonunu dinleyenler 

S;Jvyet kuvvetleri dün 1000 ölü "erdi j 
Londra: 4 (Royter) - Neşrerli

len Sovyet tebliğine g-öre. Sovyct 
kıtalan Viporiyı muhasaraya devam 
•diyor. Sovyetler bir adayı daha i~ğcıl 
etmişlerdir. Diğer bölgelerde mühim 
hadiseler kaydedilmemiştir. 10 Fin 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Fınlandiya tebliği: Kareli Berza
hında Sovyet tazyıki devam etmekte· 
<lir. Memleketin baz.ı noktalarında Fin 
kıtaatı C\'vc\ce tanzim edilen plan mu
cibince iCri çekilmektedir. Bu arada 
Finliler, tahaşşiid eden düşman kıta
lannı da~ılmaktadır. 9 Sovvet tankı 
tahrip edilmiştir. Düşman Kolojankin 
de 1000 kadar ölii vermiştir. Birçok ta 
Rus 7.trhlı otomobili tahrıp edildi. 

Rus hava kuvvetleri Kareli ve La. 
doğa fütünde faaliyette bulundu. Mii 
teaddid şehirlerin bumbardıman netı
cesi ancak s kiz sivil öldü. 10 kişi de 
Yaralandı. Fın dafi batuyıılan 17 Sov· 
Yet tayyaresini düşürdüler. Ayrıca altı 
S~v} et tayyaresinin düşürüldüğü tah
rnın ediliyor. 

Rusların Viporiyc doğru ilerleme
leri Fınlilerin mnneviyatı111 asil sars
mış değildir. Çünkü en kuvvetli Fin 
hatları bu şehrin şimalindedir. 
.. Londra: ( Royter ) - Vipuri şeh 
~-nın mühim bir kısmı Finlilerin elinde-
.•r. Son gun içinde Finlilerin 17.COO ki 

Şl Zavi ltıkl -
b b'" e · erı SO} len yor. Bunun se-
içe_ 

1 
gendeki müdafan hattını lrtnzim 

kın Yapılan şiddetli taarm2l ıra mu-
avcrnetıir . 

-- -

,\nıerika efkarı umumi
yesi müttefikler lehinde 

V.ı~iııgton : 4 (Radyo) - Amc· 
rika efkiıı umumı)c enstitüsü yaptı-

tı bir ank~ttcn ~u neıic• yi ;.lmıştır: 

Ameı ikttlılaı ın yüzde elli beşi, 

Aınerik ·ının miitlt:fiklere yaptığı ik
raz.lan aıttııması tarattarıdır. 

Loodra: 4 (Ro) t • r) - Alman 
yada ecnebi radyo İ!>tdsyonlarmı 

dinle} enler hı ter sene h;.pıc mah
kum olacaklardır. 

Fransız - Japon ticareti 

Tokyo: 4 (Royt('r) - Bir 
Japon salahiyettar zat, F ransıı - Ja 
pon ticaretinin inkişafı için görüşme 
\('ro başlamtc~ ğı bildi ı ilmiştir. 

Hitlerin beş maddelik 
bir sulh 

v 

programı 

BA. Y VEl&'C: TAKDiM EDiLEN BEŞ ŞARTI MUHTEVi 
PRO~"\~' B-'l<1l1R5' DÜ.~YA SULHU ÇO ( UZAK 

Loı d a: 4 ( Royter ) -· Vr:l.s dün 
rece lit r i den Paris ve Lo•draya 
ınüteveccıh ·11 \ı, ic;ı eye hartkeı etmiş 
tır.•Veıs Ç•tışaınbaya kadar Loaanda 
kalacaktır . 

Hl l·rin Sel~'.: beş şartı iativa ede• 
bir pro~raııı v ·rdı2"ı bt1bc-r vcrilmek
tedır. Hu bt:ş fıtrt tatb k ,d, dı~i 
1 &ı< tirde ,A lm.ırı yet <ırıCdlı;. Sİ a hlaı illi 
bırııkacaknıış . 

Fransı:r. gaıeteleı i llluhteııf ıei
sirlerde lıulunmaktadır. l1 unlaıa göre 
i •İtler Yeisin likrını işgal etmek iste
mi~sc de Veb ı;oz.lere ._anacak bir 
adam değildir. 

Almanya bitarafları teh
didde devam edtyor 

Lon<lıa : 4 (Royteı} - A'manya~ 

b .ta. af gcm ı kr 11 l1ıgı1,z limanlarına 

ugıcınıaıııası ıçın bitdraf mcm!ekctlcri 
tchdıd eıınekte beıdevamdır-

Resmi istaıistıkkre gore, 28 Şu
baıa kadar bıt.rırrtfıarın 141 gemisini 
Alman korsan denıza.tılaı ı 'e tayya
releri batırmıştır. 

-<.;cri,,j UçUncU -nhifcde-



SPOR 
Türkiye Kır koşuları 

A tletleriıniz 
onbirinci geldi 

AğaçlaDaCak Yollar 

Bu haftanın maçlara 
Adliye önündeki meydana ağaçlar ekilecek 

Geçen sene Ankara'da yapıl
nuş olan Türkiye kır koşularına 
(16) Bölge ıirmi~ ve Bölgemiz (on 
dördüncü) ~elmişdi. 

Debboy civarındh 2,00() metre· 
murabbalık küçük bir saiıa park 
hıline konulmaktadır. 

Yeni mezarlık caddeai, Türkku· 
ıu ve yeni Halkcvi binası arasıada 
40 metre ıenişlitindeki yetil saha · 
yı, asfıldtaki "irıjı, geniş ve yeşil 

Bu ıene lstanbulda 3/Mart/ 1940 
Pazar ıünü yapılan Türkiye kır ko· 
ıularma (19) Bölge iştitak etmiş 
ve Bölgemiz atletleri (onbirinci ıoJ. 
ıniştir. 

Erkek Llaeal - Ziraat Ll•••I 
Maçı aerabere 

Diplomah Hakemlerimizden 
Bay Halil Akalın idare ettiti Ada-

(yollara, şehir içi caddelerinden bir 
kısmını Okaliptüs, Japon kavıtı, 

Gnorina ve Akuyı fidanları ekil
meaine kısmen bışJıamııbr, Seyhan 
Park ve gazinosu önünden reçen 
yola dı (Sed üstü) Palmiyelerle li· 
tif bir manzara verilecektir. 

na Erkek Lisesi - Ziraat Liseıi 
maçı birer rol ile berabere bitmiı· 
tir. 

Yeni Mezarlık da ataçlandml· 
mak üzeredir. Bu arıda Adliye bi· 
nası önündeki ve hale• butday 
ryn~·ı ~'"'·' 'ı-!ıtl•ılr tiı at1çlan1m . Mılll Menaucat - M•l"'b • 

Menaucat 9 - 2 &aUp 1 Jacılc meydanlar arasındadır. 

Ankara Bölgesinin diplomalı 
Hakemlerinden Bay Yeda'nın ida
resinde oynanan Mılli mensucat mı · 

latya Mensucat Fabrikaları spor ku
lüplni maçı çok zevkli ve heyecan· 
lı olmuş Milli Mensucat müsabaka 
nihayetınde maçı 9-2 lehine bitir 
miştır. 

BISıKLE.T KOŞUSU YAPJLAMADI 

Bt:den Terbiyesi Genel Direk 
tirlüğünden gelen talimata göre 3 -
Mırt - 1940 Pazar günü Adana'da 
yapı lması mukarrer 60 kilometrelik 
Bisiklet yarışı havanın yağışla olma· 
aı, yo !arın çamurlu ve kayak bulun 
•ısı yüzünden yapılamamıştır. 

Bölg~mit müdürü ile Seyhan ve 
içe! Bölgeleri Bisiklek ajanları muh 
telif yollan tetkik etmişler ise de 
tehlike mevcut oUuğunu göz önüne 
alarak bu müsabakanın tatiline 
m< c~ ur kalmışlardır. Mersin ve A· 1 
dana Bisikletçileri fehir dahilinde 1 

temiz spor kıyafet ve bisikletleriyle 
birkaç tur göstcriı yapmışlardır. 

- Gerisi üçüncü sahifede-

Bir çocuğun ölümü 
ve Adliyenin mürakabesi 

Tedavi altında bulundurulduiu 
sırada ölen Ülkü ismindeki çocutun 
ölüm sebebinin tcsbiti için sahilinin 
vaki müracaatı ·üzerine cesed 
mezardan çikarılarak morza kaldı 

rılmış ve hakiki ölüm sebebinin an 
)aşılması hususunda adliyece lizım 
gelen tahkikata tevessül edıldii'i ha 
ber alınmıştır. 

Kanla bir kavga 

lsmail oğlu Kemal Şenver is 
minde biri Mustafa oğ"lu Hüseyini 
yüzünden ve böğründen bıçakla ya 
raladığından derdest edilerek adliye 
ye teslim edilmiştir. 

iki hu sız 

Hüseyin otlu Ali llciotlu ve 
Mdsmed oğlu Hüseyinin evinden 
945 kuruı puasiyle bir caketini çıl 
dıklarından meırnk tşya ile birlekte 
paliscc yakalanmışlardır. 

Tayinler - Nakiller 

Erkek Otretmen Okulunun Li
se kısmı Askerlik. dersi ötretmen1i. 
tine Jandarma Komutanı J. Yb 
Numi Sevgen tayin edilmiıtir. 

• 
Kadostro tıp• aıalıtını Bor ta· 

pu sicil memuru Kadir Polat'an ter· 
fian tıyin edilditi bildirilmif tir. 

• 
Mükerreren ıun'i ıif ad kuslarına 

iştirak ederek b" işlerde ihtisas keı 
betmiş olan Veteriner İsmail Hakkı 
Dotu miimareseaindcn istifade edil
mek üzere Mardinde açılacak olan 
un' i ı:f • l i ı~ır fft.:tunı tayin edilmiş . 

tir. 

felaketzede Çiftçiler 

Erzincandan Adanaya sevkedil· 
mi11 olub hastaneye yatmamış bul\I· 
nan sıhhi durumları yerinde köylü 
ve çiftçilerin bu lundukları yerlerde 
kalmaları Başvekaletten yazılmıştır. 

Bu gibi kimseler hakkında hususi 
bir karar ittihaz edilecektir. 

YENi NEŞRIY ~ 

Çocuk büyütmesini 
öğreten öğütler 

Çoçuk esirgeme kurumu genel mer
kezi çocuk büyütme usullerini öi 
relen öğütler neşretmiştir. Annelere 
parasız gönderilmektedir. Çocutun 
kaç aylık olduğunu adresle birlikte 
Ankarada çocuk tsirgeme kurumuna 
bildirme~ kafidir, 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün ıök yüzü a~ık, 

lııava bafıf rüzıarlı idi. 
En çok sıcak ıölredc 14 derece 

idi. 

Feci bir oto J 
k -zası oh•f 

oıJ•,iJ 
Köhne karnY ·11d• 

för Hasam11 idıretı •it 

rüni 2s - 30 yol'"C~ 
'da enayı harailen d fi:. 

k• • 
giderken lcartıY• t 
fabrikası önünde ({o 1' 
rak büyük bir tıblik' 
mııtır. Kıtılan rot çd 

kip makiae sat• •~' 
mıta baılamıştır. ti 
dcrek feryadı bath1 fJ 
çocuklardan bir kı• fi~ 
ıtlamıta •traşırııtl•' /.ı 
hafifçe yaralınınl~..l:t~~ 
kamyon, yolun .ol ~ .,_,

1 
dete yuvarl•amıkt•:..- ua" 

suretle biyik bir k• [c 
•ıştır, 

Kozan : 4 [ Husı.ı•İA 
den ] - MevsiıPdell gız 
halkımızın teaıirı I• il )'a 

her cins ağaç fid•nkt lar 
har~rctle devam etıııe '/., 

Yalnız fidan m•b"'61 
den bir çok yurtdışl•~ 
ten mahrum kalaıışl• 

Yurtdaşların bıt ~ti' 
Vilayetimiz ziraat ıııe111, 
ıidcrcbilse yerinde 0 

Mersin Çiftçi~ 
ToplaI1 

~\ıl 
Mersin : • (Telef ~ 

Çiftçileri birliği ld•re~ 
ye karşısında Sor9' j 
dairelerinde topl•n'' ~ 
büyük çiftçileri•İ'~ell ~ 
is vekilliğine lbrıh1111 ol'jı 
tiplite Ahmet Akk1~ 
basiplijine Edip Be 
teflkan seçmişlerdir· 

Muğla 
• " -·~~· Ankara : 4 ( f-fı.ı ~ ... 

F i 
Alman tahtclbah"rlerinin ve Al· 

•u:nyaya dön•cğ"c çalışan Alnaan ti· 
carel gemılerin in sıfır.akları olaa 
"fi yerler,, Norveç sahillerinde pek 
far.hıdır ... Fi yor., sala il hattına ımud 
olarak kara farın içniıinc do~ı u ve 
pek u:ıakln rı kadar uıaııen deniı 
kollarına denir. Blı kelime Nornç 
dilinde dır . Fiycrlar adi deniz a~ıı· 
ıarına benzerrez. 

B• Fiyorlardan bazılırırıa aıt7.
Jarı sıflık ve kayalıkdır. Bu yiıden 

v o r 1 

GONON MEVZUU 

ıon güıtlerde bıı mıntıkada iki Alaan 
r ıcaret vapuru. karaya çarparak par-
çalanmııtır. 

Fiyorlarda deı.iıill dcriali~i pek 
f~zlıdır. Mesell PatıQ'rinadaki Mcs
sıer Ehıunelde 12'.!0 Soı-•c Fiyoru.da 
l '20t metre derinlikler görilmiftür. 

a r 
Fiyorlına tcıekkülleri aakkında 

birçok aauriycler mcvcuddu. Bun

ların teıekkülOnde buzları• milli• 
rol oyaamıı oldutu ıörül•ekdedir. 

Fiyor ıeklindo ki ıahillcrin maa· 

zaraları barik•lid• rüıeldir. Hattl 
Norveç Fiyorlarını rörıaek, scyret

•ek lıere b11 Memlekete bcr ı&ae 

bialcrc• ıcyyah relir. 

* • * 

miıdea ] - Boı 01~:ti~,,- 1 

tutuna dün yapıl•" 1 ~ 
namzedi emekli Ot~;,.,il' ' YI 
Çalışlar ittifakla ıe'1 . A •rt 

__,,,, J'I .. 
1
ra 

~,l tır rn 
Suriyede at•' ,~ tar 

F~ ıfa 
i) / t 

Şam : 4 (HıJıu• blloı" ~ d 
gisinin kaldırılarak de # 
kom~u me'llleketl~r .,. ~ 
vergi koymak 1~, tt .JJ 
ıerlik bir kar•'111 et~ ,.-' I 
Suriye Maliye neı.•' ,,_.-

, ~------------------------------- . . .~ :- --·-------------------------! bu sene tatbik• ıç 
zırhklara batl••1•ur· 
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~ Ündokuzuncu O d U 

!etinin kal aısrın en b .... k 
brok'un haınanı olan L d'uyu 

'.•r ı uz.un bir h c ı Bo. 
r1-1 a _seKscn Yaşınd astalıkdan 

11111Uiu h b a oldu~ h 
[ • ;ı er Vcıili 2u aldc cdı Bol b Yor. 
· ıng rok' 

la. rıın kııı iken br i u~ bir kır bck
..... brok ıle evi ş ncı Vikont B • 

larında b. _crırncsi geçe o 
ı l uyulc bir n asrın 
ş, o rıgiliı rcz.alct tcşk"I 

liddct ınc sosyetesini ı 
B şgul ctınişr uz.ur, 

u çıft l 893 '· 
't_ gizli olarak ev .se~esindc Bat. 
ın )'a~ı 32 V ı. lerunışlerd·ı " d 
I ' lt:Ont' ' 1\.8 I • ı ar sahte b· . . un Yctrniş üçt .. 
lıktc ır ısırn altın u. 
'-llırı ~-şarnışlar ve bu da 6 sene 

u\t 18~~):,Ya .Rclrnişti~r~-~ ~~i 
lduktcn ncsındc ölcrı.. uyuk 
)'dana onra İıd· uş ve gö 

vurul k ıvaç h .. 
'iri olduğu • ~ra küçük adiscsj 

B ılan cd·ı . Çocuğun 
u habe .. ı rnışdi, 

•Parnııştı Ç·· r buy(j ( b. 
ıkont'u , Unkü he kır gürültü 
la n lor t es •· 

cdrces· ununun bu . Uçüncü 
V ı kı:ı ısrn 
aıiyet d~aaiırıda id c teva 

ı lordl r k ort sene ı. 
ık cdildikt aınarası ta ~zun uzadi. 
ilk Vtril . rn sonra '! ından tet· 

ınış ve V ı "'nç d lllıa ına •ıcont a arna 
'"'men mü namını t 

•ade 1 a· 
1 1·~" o Unrnuştu. 
~ an ---1 Adana S 
f liukuk Ulh iki . 

No nıahk ncı 
9 emesi : 

ff Adaııada h . 
» lhrkte old uhtıf şirk t• • 

u~u b c ının · n lah · l;i ara· . ınşa 
ıs ed'I J cıva, d 

n aslan Al ı en Pav) o ,ın a ken 
'n tab. matı rtııller n da vHat 
o,,lldı~~ttını haıı inden olup 
·~et .., tı terek ... bulunan E ld e tt ub '-Sınc lı· 
U~urıdarı allef atı te rn.ahkeınece 

llrıyJ b flluteveff· sbıt edil . 
ib Otel 1 '.Y'n' ınış 

•rtn Li u arının t ı?. alacak· 
~'aeaatıc r ,ay İçinde arıhı ilandan 

ttırrncıe . cı ac;ık Ve b rnahkerncye 
. L tı Ve · Otçl 
flll tarihirıd .rnıtasçısı arını kay 

~ )t ıfatı en ılıba varsa keıa fJ, arın . ren h 

lı takdird ı ısbat <:tın uı'~ ~y ~çinde 
~ J tı de t ' nıütcveff .er ı luıunıu 
'' . ctrke · ayı ne h rnıy"Cckı . sırıe iıaf etıe şa s~n 

• 56 ı Ve '56kanurıu nıed ta·k~p 
urrıı · 9 u enının 

er •ne trvf ıkannc·uı ~ llladdeler i 
1 un ol 11533 unur. 

Türk sözü 
e SaHfe 3 

--ı Loleada bir infita k 
1 Stokho'm : 4 (Radyo ) -fs,tçte 

İtalya 

dün 
ingil~ere'yi 

protesto etti 
1 Loleada kominist matbasında bir infi-

1 
lak oldu'. ~o nüni:>t ?~z:tc~inin baş
muharrirı ıle muhabırı oldu. 

ltalyanın 
acele 

Londra 

Roma ya 

elçisi 

gitti 
Lendra: 4 (Royter) - ltalya hü 

kümeti Almanyadan ltalyaya sevke-

dilecck kömürlerin müsadere edile· 

Ceği karerını lngıliz hükümeti nf'z · 
dinde protesto etmiştir. 

ltalyan sefıri bugün tııyyare ile 

londradan Romaya dönmüştür. 

hal ya, lngiltereye verdiği no · 
tada birçok sebepler dermeyan et· 
tncktedir. 

--~ -

Bir İngiliz vapuruna 
Almanların tecavüzü 

Londra: 4 (Royteı} - Amis 
lerdamdan kalkan Domala adlı in· 

giliz vapurunu bir Alman tayyare· 
si bombardıman etmiş, 20 fngiliz 
88 Hintli ölmüştür. 

almanya bitarafları teh
didde devam ediyor 

- Birinci snhifed 0 n nrtnn - . 
lngıliz refakat sistemine girmiş 

olan yüzlerce gemiden ise ancak iki 
bitaraf gemisi batmıştır . Görülüyor 
ki bitaraf gemilerin selameti kafile 
sistemine iştiraktedir. 

General Mone öldü 
Halep : 4 (Hususi muhabiri· 

mizdcn) - Fransız Şimali Suriye 
kuvvetleri kumandanı General Mone 
ansızın ölmüştür. Generalin naşı 
Fransaya naklcdileceektir. 

Büyük Britanya bu notayı bü 

Yük bir dikkatle tetkik edecek ve 
bir ,.8 k 

Hükumetimiz Kararını Verdi 
._. re arayaca tır. 

80
rnbayda 13',000 Hintli 1 

arnele grev yapdı 

Ereğli ve Çata/ağzı 
Limanları yapılıyor 

Landra: 4 (Royter) - Bombay 
da bugün 135 000 amele ipli< fab· 
rikalarında gr~v ilan etmiştir. 

Hindli işçiler ücretlerinin art· 
tırılmasını istemektedir. 

Battığından şüphe edilen 

dört Danimarka gemisi 

Londra: '4 (Royter) - Şımal 
denizine çıkan dört balıkçı gemis\ 
dönmemiştir. 

. . uanimarkanın bu dört gemi· 
sının Alman maynleriyle battığı sa· 
nılıyor. 

Fllozot gözUyle 

Muhteşem 

- Birinci sahifeden artan
liman yalnız bir tahmil tahliye lima
nı olacaktır, 

Karabiik fabrikalarının bütün ih 
racaat ve ithalatı buradan geçec~k
tir . 

Karabük civarında bakır ve zen · 
gin kömür damarları da bulunmuş
tur. Bunlar da işletilerek kömür itha· 
!atımız artacak ve Karabük civarı 
tam bir -.;ana~ıi merkezi halini ala· 
caktır. 

Karadcnizde sefer eden vapur· 
ların barınabilmesi için de Ereğli li· 
manının İnşası kararlaşmıştır. Esasen 
tabii bir liman şeklinde olan Ereğ· 
linin önüne bir mendirek İnşa edile-

bir hadise 

Meşhur fılozof ve sosyillist Bertram Russell yazdıği bir makalede "Tor. 
mopil ve Salamis'. den beri Fın mukavcmt•ti kadar şayanı hayret ve muh· 
teşem hıç bır hadıse olmamıştır» demektedir. Buna dair mutalea yürüten 
~anche~ter Guardia~ .b?k.umetın Fıntandiyaya lngilız gonüllült rinin gitme
sıne musaade etmesını ıyı karşılamak.ta ve milletler cemiyetinin verdığı ka
rardan sonra başka türiü yapamazdık demektedir. Daily Telegraph ba m . 
k~lesinde şunları söylüyor " Doğru istikamette alınmış zamanınria bir tş d:. 
:~nlandiyaya . medeniyet için girıştiği kahramancıt mücadelede her türlü emcı~ 

ve manevı yardımı yapmak, bu memleket ve bütün medenı"yetı" se · ı lctı - . . ven mı -ere duşcn bır vazıfedır. Daıly Herald ise ~öyle denıektedır- Valt c·t ·. 
ue N J B D · b' er ı rı , oe akcr ve ovnıe gı ı Zatların Fin Amele zimamdarları ılc · t' 
u · . ı.s ışare zerıne verdikleri raporu dınledıktcn sonra Milli Amele Bırliı<ri Finle e d 
ıç· ı. r y.ır .m ın _uıne sandıklarının açılmasına karar verilmiştir. Binanaley lngiliz A . 
le bırlıkinin Fınlandiya ve diğ'er lskandinavya memlekelleriııdeki amel b~e lıkJ · k . e ır· 
.. erıne arşı duydukları şempatının ilk lez<ıhür alametı olan bu ıaneye elını.,.den geldiği kadar yardım ediniz. 

cek ve böylelikle 50 - 60 geminin 
fırtınalı havalarJa sığınabilmesi temin 
olunacaktır. 

Bundan başka ereğli limanının 

dışında bulunan kömür ocaklarından 

fırtınalı hrıvalarda kömür alınama

makta, iyi havalarda da vesaitsizlik 

yüzünden kömür yüklemek uzun za

mana ihtiyaç göstermektedir. Ala

kadarlar bu vaziyetin önüne gt:.çmek 

için de bir proje hazırlamıştır. 

Ereğli lim~nı haricindeki ocak

ların karadan yapılacak tesisatla li
mana getirilecek ve burada vapur· 
lata yükletilecektir. 

Böylelikle boıuk havalarda bile ' 

kömür yükleme, boşaltma işleri dur

mayacak ve limanda bulunan vapur

lar rahat rahat işlerini görecekler• 
dir. 

Kömür ocaklarının istihsalatını 

artırmak için de asri tesisat yapı

lacaktır. Bu iş için büyük bir proje 

hazırlanmaktadır. 

SPOR 

- İkinci sahıfeden artan -

Pazar günkü nııshamızda bir 

maç yapmak üzere Mersine gidece

ğini yazdığımız Toros Spor kuldbü 

futbol takımı havanın yağışlı gitme

sinden dolayı :;eyahatlaıını bu hafta 
da yapamamışlardır. 
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Gazi Antepte 
kültür vaziyeti 

* 

İskenderun Halk evinin / 
açtığı talebe yurdu 

Maarif sahasın.da kay· 
dedllen terekkller. Sosyal 

alanda vUcOt bulan lnkı,at •• , 

* 

Yeni Halk 
binasının 

Partisi 
inşaatı 

Halkevi ve 
tamamlandı 

G aziantep maarifi eskidenberi ı 
ileıidir. Halktaki okuma zevki hemen 
her zevke takaddüm eder. Bunun 

Felaketzedelerin bakımı ve iskanları ışı 

için değilmidırki, bu Anadolu gelini Iskenderun : 4 [ Hususi muha-
şimdiye kadar yüzlerce şair, edip ve birimizden ] - lskendernnda içtimai 
satıatkar yetiştirmiştir· kalkınma ve inşa faaliyeti gözle ta· 

Fakat, Gaziantep maaıifi asıl kibedilebilecek kadar sür'atlt: inkişaf 
Cumhuriyetten sonra inkişaf e!miş- 1 etmektedir. 
tir. Bugün olduğu gibi iki devreli bir lskendt:run Halkevinde gün geç· 
lise, on ilk ve elli ulus okııluna Ga- tikçe artan bir faaliyet görülmekte-
ziantep tarihin hiçbir devrinde ma- dir. Parti işleri de buna muvazi şc· 
lik olmamıştı. Verdiğimiz miktara kilde gidiyor. Bil ha .sa aza kaydile 
köy mektt>pleri dahil değildir. ehemmiyetle meşgul olunmaktadır. 

Terc.:ıkki mektek adeeniden zi · Yalnız İskenderun semt ocagın;ı yüz 
yade 'talebe adedindcdir. Maarif sev· den fazla kıymetli yeni aza yazıl 
gisı in fevkalede artması karşısında t 

ır . 
say lı~ımız müesseseler umumi ihtiyacı Parti kayit defterleri ve hes<ıp 
kar~ı ayamamaya başlamıştır. iki ki- işleri ~eniden tanzim olunarak ni· 
şılık sıralarda 3 - 4 kişi oturduğu zamnameye uygun bir hale getiril. 
halde bir çok muracaatlar gene ce- miştir. Parti idare heyeti içtımaları 
.... , .'S'~ k .lm:ık~~dır v~z.:v~t ~f:vler· ~, .. ,.'!>ıt1-:~m1t' ··rrı1 mı1<•'.l \"! '~ 

• Jc 1 ~ ı~ · · · · ••• .. ı• .. ·j,. ' ~opı'..,ncı oı'-........ -.. .,v ı ......... y .......... •ı ........ • ... aşagı nartaaa oır Kere l u 

gı feyz ile uyanan köylü tabakası de maktadır. 
vaın ı surette mektep ve öğretmen Bu içtimalarda muhiti alakadar 
istt-mektedir. Herhalde Gaziantepte eden bütün işler konuşulmakta ve 
mıarıf ihtiyacını k~rşılıyacaJc faydalı kararlar alınmaktadır. 
te b r'er almak lazınıdır. Parti işleri böylece yoluna ko 

Ulus okulları muhit içi bilha~sa nulurken Halkevi işleri de ehemmi-
fa} d~lı olmuştur. Bu sayede okuyan yetle ele alınmış, dokuz şubeden 
mıktarı yüzde 60 nisbetinde art- yedisi yeniden t"şkil edilmiştir. 
mıştır, Son yıllarda tahsisat verile· Bu şubelerdt:n scısyal yardım ko-
mernesine rağmen fedakar Gazian· lunun gösterdiği faaliyet bilhassa 
tep muallimleri bu işi parasız gör· 

kayda şayandır. Zelzde felaketi do 
layısiyle faaliyetine hız veren bu 
şube halkın hamiyetine müracaat 
e.:Jerek bir çok bez pateska ve pa
mı..ıklu ku'.:lıaşlar toplamışlıt. Bu şu· 

b,..nio kadın azaları Halkevinde te 
sis edilen dikiş atöl)'esinJe 1600 
parçadan fazla iç çamaşırı dikmiş

ler ve felaketzedelere tevzi etmiş· 
lerdir. 

Bundan başka toplanan 150 çift 
yeni ayakkabı da felaketzedelere 
dağıtılmıştır. Dığer taraftan felaket· 
zedelerin iskanları ve s hhi vaziyet· 
leri ile de yakından alakadar olun 
maktadır. 

Bayanlordı:111 müteşekkil kollar 
"')' ı ~,.., ri~hr ,~·1.c ı.ı'ltı t;"~·ı'ç ·:~ 

kacıınıarıa ffi"'Şguı ouiunuyoriar . 
Halkevi Sosyal yardım ko'unun 

diğer güzel bir eseı i de açdığı "kim 
sesiz talebe pansiyonu,,dur. 

Bugün bu pansiyonda elli ye· 
tim çocuk yedırilmekde, içiri'rmkde 
ve geydirilmekdedir. Halkt-vı ayni 
zamanda birde " talebe pansiyonu,, 
açmıştır. Burada altmış kadar tale · 
be yatmaktadır. 

- Gerisi beşinci s:ıhifode -
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meıde ve yurttaşları maariften mah 
ru n etmemektedirler. 932 de orta 
kı ımla bir arada ve 400 mevcutlu 
o arak açılan Gaziantep lisesinin ta
Je ı e mevcudu bini aşmıştır. Ne ya· 
zık i cenubun bu çok değerli irfan 
mu ssesesi Hi}ık olduğu binadan 
mahrumdur. Şehrin iki kilometre me 
saf< si de olan şimidik bina, uzaklı 
ğınrl n b şka ev tarzın~a yapılmış, 
ratıp ve bu işe yar-amıyan şeylerdir. 
ilave edilen iki pavJ on da ihtiyacı 
karşılıyacak halde değildir. Halbuki 

pany~ 

-e-i-le-c-ek- 11 bır a a 

• u li ,. yalnız Gazianteplilerin değil 
l:ı uo cıvar vilayetler gençlerinin mü 
r c wt debildikleri yegane müesse 

ır Ş ·hrin merkezinde ~e Gazi 
urda yakışır ihtişamda bir lise bi 

ı <'n fıcil ihtiyaçlar meyanında
ır. 

l ... t :ıai h1yatın inkişafında Hal
k ~ın ıı üyük r'llü olmuşltır. Neşri

t !'i ıh ın-:la Türkiye birirıcisı ,.,,.,. 
o 

n \it' dıl kurultayınca kuruma en 
\-ok f y iası okunan üç halkl"vinden 
ıkinc sı olarak gösterilen bu kültür 
mue.;s ı muhıt üzerinde gittıkçe 
daha f ı) lalı olma:Ct dır, Binaya 500 

k g nişlikt bir salı>n ve ı 
zeng or u ir sah'le ilavesi çok 

1 faydalı muş ve toplantılar her de-
fasın a tan bir ra~bete mazhar ol 
makt, u unmuştnr. 

E muhtelif lisan~anat ve 
Gerisı altıncı sahifede 

' 
Geçen sayıdan artan 

Birçok 1,it:ır:ıf memleketlerin koık

ruldugu gibi Norveçin de Almıın.) ıı 

dnn korkması kndar tabii hiışe.\ i ~ok
tur. ve bu İngilterenin Norveçe kar• 
şı ancıık sempatisini tahrik edebilir. 
Fakat unutmamnlıdır ki, Alnıanyanın 
kara sularından İstifadesine mUsade 
etmekle muharip t:ıraflnrdan biri İne, 
digerim• temin etmLdip,i bir avantajı 

(emin ediyor ve bu surdl bit:ıraflık 
vıızifelcrin~ de riayet etmemi1 olu.\ or. 

Bundan baskıı Alman.) :ı Norveç ka· 
ra sulnrınd:m i~tifadc dtikçe çok 
kölU Lir surdde İo;tifodc ctmektedır. 

1 lrırpdc uznmış oluyor. 

* * c.tice şudur: E!!ıer Norveç kat'i 
bifornfllğını muhnfazndan nciz 

lrnlır n muttefiklerin Norveç lrnrno;u· 
!arını, içinde harp etliklt:ri nçık dc
ni~kr gibi addetme .. indcn hiç mUte
t:s<;İr olmamalıdır. Bıı takdirde İn
giliz kontrolu daha çok nıUe sir bir 
st:kil alacaktır. Al nno korsanları rla· 
hn çok nz aç11\ denize çıknhilt cck, 
nçık denizde da.,ılmı 1 olan Alman 
i;l'milerinin avdet için .) alları kapa
nn •ak, nıUttefık ve,·a bifor,ıf ticorct 
gemileri İse daha :z torpillenecektir. 
Ancak hu takdirdedir ki Almnn\·a 
gırllnğından .) al,nlanmış ~Incalct ır .• 

seles·,, vsf 
. .. .. .. . Yazan + •• ,. o ıılı 

llor Belişa 
Eski lng tiz Haıbi}e nazırı 

lngilterenin nıUdnhalcsi,le Alman 
planlaı ının SUJ a duşect ini ö., lcrken 

nyni znmandn Rus projec;ini de tetkik 
etmek liizımdır. 

R u .) .:ı l in lnndi, a.) ı istila eder 
etmez. 1 knn<li av_yada buyuk Avru
pa milletleriııin reknb tı ortasında 

kalaca!, ve mcsuJ, rahnt bir meınlc· 

ket olmakdan çık-ıcnktır. V c c er 
Sov.} etler, Finlnndiyanın ortasından 

Nnrvikc ka,lar bir tren h.:ıttı .) npma· 
~a muvaffak olursa Bnltıkdaki Rus 

Alman rckabL·ti de acıgnri bir chc:mmi 

yete dus ctkiir. O zamnn lııı iki de,'
lı:t mllttefiklcre dahn direkt, dnha 

mUe sir bir surette me\ dan oku\ nbi· 
lcctktir. 

SovJ et Rusya Eo;ton,; n, Ldon \ n \"C 

Litvan.) ndaıı bazı Usler L lrle ettiği zam'ln 
öyle zanncdıldiki. Alnınn~rnnın Baltık
dnki hakimiyetine karşı tC'dbirltr al
mak nınksadi.' le hareket etmektedir. 

Jıı 5 
Çu ıku kıo; ecına~111 

'" 

d 
.. c ç 

nın Aı l s enız•0 

cik yol Bnltıkdır· ı' 
h rı' 

Eger Ru~yıı ,ııl' 
vcçten geçerek gıırE' vıl• 

• e•lt' ı 
teoıncıı tcmın. d ,e• 
ehemmiyeti talı e 

"' .,r" 
·" Bu iz hııttıııı 10 

11 

. d k' He' llzerın c ı c'll ti t 
•. • ·ev• strntepk munııs 11 

ği_,;klik kola~ Jıklll ft 
'nrımada h r pr ııl . ı 

miştir. Bu mu:ı h 

l ı~ıf. 1 
nınn arşı .' a c tı 
surette ynrJı 11 • l•'' 

et• oın muka\cm 
11 

d. ~ 
ır. ılı 11 

G .. t"l" ç .ıı ırın ı ı, r4" 
ıco 

1
.e 

Norveç Alınıın f•\1' ç 
bir sı ~naktır. ,ıı 

bİ' ell 
•anda teblıkeh jı.l' 
tır. Toprııklnrıııtl Jı'ı 

Jteıl 
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"••dt "'•••l•ler 

Baş\Tekilirnizin 
utku ve piyasa - -•ıvckilirniz R fk 

radyoda ha . : 1 Saydam'ın 
leler hakkınd rıcı ve dahili me-

d a vcrd ·~· . h 
a a çok iyi ka ı41 ıza at, pi-

ltıanlarda çıkan rşı~anmıştı r . Son 
nfi te irlc r Şayıala .. piyasada 

ıf maksadla )lnprnhakta idi. Muh· 
r a er " 

an Propagan~ala• _gun ortaya 
tereddüje kın ış adamları. 

lr.llı sev ettiğine şüphe 
Uaşvc\(ilirn· . 

ızın, bük" . 
''"lını açık bır c . uınetımizin 

butun iş "d ~ kılde iıah d' .. anı arı d e I· 
'Y t ve 't n a bü"ük ı •mat u d / mem. 
Vergilerin . Yan ıtrnıştır, 

n d,. b L pıyasadaki t I" 
anı"'trnck I" c akkisin· 

len evvel iş al a,ıımgelirs•, her. 
ın ıh:I am arı v • 

Türksözü 

MUKADDES iNKAR 
"f• k 

ur · Sözü,, ga1etesinde inti-
şar eden ya zıma Bay Bekir 
Ulu~ 21 - 2 - 940 tarihli "»eni 
Mer~in,, gazetesinde cevap verdi. (E
debıyatta inhisar ) başlıklı yazıdan çı · 
k~n bu münakaşa yine edebiyatta in
hısarın en kuvvetli bir delilidir. Bay 
Bekit Ulu~ (lçel) mecmvıısının bu ka
bil yazılarla münakaşa kürsüsü olma
masını temenni etlikten sonra diyor 
ki : 

.Ç..::..urova Maraştan Antalyaya 
kadnr temiz: binbir çeşit hazinenin 
saklı bulundı.ııtu bir vatan parça
sıdır. Folklöran ter temiz kay
naştı~ı bu güzel muhiltt\ yazılacak 
ve üsıünde işlenecek sayısız mevrn· 
lar vardır ) Bay Bekir uluğ çok iyi tak
dir eder ki bir halkeJi mecmuası demek 

Yezan: Ziya ilhan 

emin bulunuyorum. 

Bay Bekir Ulu~ yazısının Bir ye
rinde (edebiyat bahçesine gırmek is
teyenlerden bir sürü haylaz ve yaı a
maı ellerinde makas ve kazma bah
çeciyim deyerek nad ide gülleri ve fi
danları yolm>ık ve kesmek hatta kö
künden koparmak isterlerse siz raz ı 
olurmusunuz ? ) diye sormaktadır. 
Buna edebiy::ıh sevenlerden kimsenin 
razı olmayacağı p.!ı-. a .ı ... ır. • a:nız t b -..ı· " 

edebiynt bah;esini şöhret tapulariyle 
temellük eden bıhçevanlar asırl<!rdır 
o ba hçed w yetışen nadıde çiçE>kler i 
bakımsızlıktan ve susuzluktan koru
mağ'a mııhküm eder ve bahçeye kire
rek yeni yen fıd ınlar d k'll ::k: ve Çİ· 
çekler yetiştirmek hevesine düşenlere 

Sahife 5 

fskenderun Halkevinin 
açtığı talebe yurdu 

-Dördüncü sahifeden artan-

Bunlar Halkevi ile Muıllimle· 
rinin nezareti altında bir disiplin i
çinde derslerine çalışmaktadrr. Bu 
raya al ınanlar, civar kaza ve nahi· 
yelerden orta okula devam için gel-

miş ötede ber ide perişan kalmış 
olan fakir çoçuklardır. 

lskenderun Parti ve Halkevi
nin bu güzel çalışma larınd an ve 

eserlerinden, Parti ve Halkevinin 
baş ında bulunan değNli elemanların· 

dan Hatay gazetesi Baş muharriri 

Nuri G enç'e bir ift ı h u payı çıkar· 
mak lazımdı r. 

asını ıaru • ıCnı Vergi· sadece folklor derleme dergisi demek 
· Çunkü iş aJ t' b..ılrnaktadır· ! değildır. l lalkev,erınin faaliyet sahası 2•Yctın ıh la m arı bcYnellh·ı 1 nasıl içtimai hayatımmn biitün hat-

• (burası bizim tapulu m&lımızdır, ede
biyat be'edıyenin ço.:uk bahçesi de
ğ-ildir) diye kapıyı yüzlerine kapar

İııken :Jerunda, sahil boyunda 
linşa edilmekJe olan Parti ve H ılkev 

h , ettiği b h .. ,, e ı 
SSettıkt · . u anı d h arına teşmil edılmişse onların organı 

u ctıı· d cıı ıçın, Yeni Ver .1a.1 o~a mecrouaların dil bittabi } urdun 1 

e d h çok t kd gı Ctın butün fıkir ha eketlerini ;ıksettirmesı 
H .. a ır eder. lazım".fır. Bu vaziyete göre bir halk-

uku netın tıcar t eı. ı ecmua<.:ı o:an (lçel) sahifelerinin ırı la h e ve s . d ı · · · 
u t nı 0 ı anayı sa- sa ece folklöre tahsis edı mesını ıs-ı n Prnek · · t k d b k 

lh ' • t ~ ~ < ıçırı rıe gi. eme te edebiyatta inhisar an nş_ a 
a sa fabrikat~ 1 lı ··l.ı ı :ı 1 • h·r illa'> ıyi tezamun etmez kanaatın-

darıki, bank lorleıeharn mad~· J!;.'1! ·;f'S: f ·-·•) ·r",':"J'ıırı ~J:. 
te bulu a ar n ıdinde t e Çığırda on safta l ürümekte ve değer-

vl lt:ı 
1 

tdk akreditıf a t cşcb- lı kalemlerin takdire şayan çalışmala-
t,. tıcaret ve sana · ~ ırrnası rılc: vazıfesini hakkile yapmaktadır: 

p lli
1 

en büyük hiz t alemine Ben şahst!n Bekir Uluğ'un bu yüz. 
• rnct erden biri deki yazılarını ze\ kle oku} an ve i~-
Pek tabiı 0 , lıfade edenlerden biriyim. Yalnız E-

.f:den ve be arak bu hızınctı . debiyatta inhısar olmadığını ıddın e· 
atın lcıı•şı Ynelnıılcl ticart" .en den Bay bekir Uluğ'a hır noktayı ha-
\'lct cıha kolaylıklar .. t muş· hrlatrr ak isterim. Torosla dan renk 

Zıııın masrafı gosteren alarnk rnnhalli bir dekor içinde güzel 
Dığ arı artrnış- hır lisanla yazılmış olan (Iraz) adlı 

rı y ~r taraftıın b 1 manzum piyesten ıstnnbuldaki edebi· 
•tı ~~~ilden &'Üınrij~Yne l rnilel buh- 1 Yat ınhisarcılarının bahsettiklerine 

.. g 
1
• z,ızt[ f Varıdatı ı te~adüf etmedim. Bundan sonra da 

b· "Y'"tleıirn1ı10 e clakeline uw azat. bu ese,den b hsedeccklerine ve yurt 
ır ~ate R'lrn· v~ 'gi kudret g"ravan .efkarı uınumiyesine tnn lacaklarına 
er ın an' b ~Şlır . Akı I" 

1 
noksan ınanmıyorum. Çünki bu eser mersin-

;o une g~'tir~~un bu h~~~ •nı sahibi lidır. Bu bakımdan kusurludur. Ede. 
re ıhr lt<tcn 80 

18
tleri göz biyat inh snrcıları Anadolud basılan 

nı aıa'Yaç oldıığıırıu nra Y~rıi vergi· eserıerı edebıyat çerçevesınden harç 
ınaı. takrlırd k addetmekte ve lstanbul'da kurulan 

Bu h fta · . en en ı edebiyat borsasına kabul etmemekte 
clcrden b ıçındckı en .. . dır. B~ B.,hıs üzerine misaller o kadar 

rıda de •rı l'urkiy muhım ha. çok ki ... 
vaın d c . t 1 1 B 

c erın10 en tı" a Ya ara ay Bekir Uluğ bu yanlış dü-netıce '.ı '" tct " şü h h llız g ~ Sıuır E: muza- 1 ncemı tas ı etmektedir: Kendisi 
>a ıı: ı harpten .s Vvc Cede Yazdı :enı Mersın'deki ilk m.ıkulesinde 

lıcaıel' Onra en ı: .J (ıçel) de yc.1zıları bulunan bııtün ar-•nıf 1 •ınız k· ıya·ıc k d 
1 

. . 
U a, de . ırı ışaf trni . ,a aş arın ıs m1erlnı bırer bırer sıra· 

ltı lı,.111 • lnır malzern Ş\ır, lamış f kat edetıiyc tt..ı ınh s r başlık-
ılaçl Csı, her n,. . 

1 
lekt. lı yazı sahıbının adını anmaktun çe-•ın n h ... vı mot .. ı k O 

n ıth 1 u ıırı bır ~ or er, ınmı tı. ~azıya hücumunun, al ni 
A,. tdıln kt .ı ısn ı ltaly mecmu du \enı gorunmeğe bnşhırıan ıı rad ıır b h d 
h a l U • r mz nın tercı c ıme in n verdiği 

>' tı " rı n Macar t'. kızgın ık es ri o du,;u h '>S nı vermış ı art • ızı t 1 ıca- , b d 
tın ol n t e n e bu cıhc ı teb'l üz ettirmek 

ll f( k ı rı anlaşnı l c ret- ı tem ~tım. 8 Y B kir U'..ıJ-un bu 
'tııı 0 ••ı:.ış Ur r Y p- nok• l ı la rıh derken sı ni n yetine 

rı. 1'u k . c r s l 
a '

1
Y rıo -- -~----!'} ı ın ı1d 
1 

rnıJtı -
ır. B 1 en v rnı k 
1 u tıtı ra ın<J c 

1 ıı, n1 to ıı ııra 
t 'l eri, "<'s ııe' u, t f un t ı. 

su rn alrn k ıçın pi yas l Lı t tkikler 
Yapm:ıktaJır. A aıcad ,u tacirlerin 

sa gençler b;ı şölıretlerı inkar etm!z
de ne yapab lir?. lstanbuldaki genç
~er arasında Türk edeb yutma en gü
:ıel küçük lııkuye nümunelerini vermiş 
olnn \'e en güzel şiirlerini vermekte 
bulunan kıymetler mevcut olduğunu.

1 da kimse inklir edemez zannederım. 
Kıymetleri inkar, elbette ki kıy

,.....r•si?l•ıtir•ı.i'zi i<ictiıı et!"'ı"ktir H:llhn- 1 
1 r. 1 ·ı ".ı ,. c~:,· :..ıt .ı: .. ::..~ ..:..t~ ... ~.:ı n. ... ,, .... ...,,. u .... _ 

kurdukları borsada kıyraetleri inkar 
bir tarnflı değ-il karşılıklıdır. Yeni ne
sil eskıleri nasıl inkar ed yorsa, eski 
sayılan dünkü nesil de bu günün ~e 
yarının kıymetlerini inkar etmekt.edı! · 
Hc-m edebiyat bahçesinde bu ınkar 
sesleri yenı duyulan bir şey değıldır 
ki ... (Ab!:ı -Muktebes) kafiyelerinin 
doğurd:.ığu mün ık.1ş yenilık :uraft~r

larını inkarın tepesine sünıklemış 

Ye- yeni bir devrin açılmasına sebe-.., s . f"' biyet vermemişmiydı?... ervetı unun-
cular daha eskileri ve aını mecmua
da fecri atı gurubu da d :ıh l ev veıki
leri inkar etm ~m şlerm dı he::ecılerin 
ve nıh:ıyet yedi meşalecılerin iddiala
rı birer inkfü değılde nedir? son in· 
kar hamlesini mukaddes telakki edi
yor ve yeni kıymetlerin doğuşuna 

bır işdret olı.:fu~unu kabul ed•yorum. 
Bay Bekir Uluğ bu tel"kkiyi yan

lış addederse onu m.ızur görebılırim. 
Yalnız ağabeylerin g.zli ve aşikar o
larak sdllamakt.ı o.duklMı yumrukları 
merak etmış.· Mıisa ıdeleriyle yalnız 

bir danesıni arz edeyim: 
Edeby ıt inhısarcılarında yedi meş

ale altıuda toplanan gençleri (Meş
al e ) adı ahında toplanan gecelen 
meşale adındakı mecmuada toplan-

mıştı. liu gençler mecmudan ayrılıp 
eseı ver n ~,p b ışl tyın; ı .ı,r ıb.!ylerın.n 

hucı.ı nun ı u 5r ..t n ııt 1 başladı l..ır. Bu il 
lardan C.::vd..:t K ıJret tıyatro piyesle 
rı yazıp eserlerıni lstanbul şeh r tıy at-
ı osunda te niıı ettırın :!6;: ffiJ1TUft -ııe 
o ınca h mı c ın n hulu nJ'lı v..: m · 
za ı mecmulurındcı sebepsiz tehzillere 
maı uı k.ıldı, 

rııu ltd Vadıtdır. M 
u'- en l.'n 2. a-

l(, lıhık ıy 1 t d 
ı a ld 1 vd" Yapngı gı > d k ıgı 

S ı 1 cıı ır. o uma 
1 f t •ı;ın 1 s 

ıf fes ne gô e-, S >vyctl~r. Türkiye-

den bot rn ktarJ ı y ı~ ı tohum, su- ı 
Şam ı"ytirı gi fo\i ma ideın almak ar 

ıu u da ır. D ger taraftan piyasa- ı 
~ızda da Sovyet p1mulclu dokuma- , 
:.tına ihtiyaç vardır, Yeni yapılacak 

e Ytnı bır t ovy t Ru 
ı Cttrct ani Ya 

o h ttrlıkl lşrııa ı ap 
y l ~ ara ba 1 

ı.ıy tıca rct nnnııştır. 

binasıda tamamlanmıştır. Bu bina
nın bir heyet hrafınJan klbulü ya-

pıldıkdan sonra teşkilit buraya nak 
ledilecektı r. 

Bu mo.iern ve geniş binada 
Halk Partisi ve Halkevi daha iyi 
bir ş kilde Çölışacaktır. 

; !.ıı'l<.v·. f • 'ı.ı.··n yıl ! in~rvü 
mii'll~ebetiyle kararlaşjırdığı baloyu 
geçen Cumartesi vermiştir. 

Balo çok pırlak, nezih ve neş· 
eli olmuştur. 

• • 

Rıza Tevfıkin ıttihatçılara meşhur (o· 
lurmu ya) redifli koşmasını, Kon~a 
halk şairlerinderı birinden aşırdığını 
iddia etmişti. i<.;debiyat ınerttklıları 

hakikaten Saadettın Nüzhelin Konya 
halkiyatı adlı eserindı: ayni . koşma
nın az bir ı\eğişiklikle gufranı a_dın~a 
bir halk şairine ait olduğunu gormuş 
ve hayrette kalmışlardı. Fakat Cev. 
det Kudretin vesikaları daha yaman 
çıktı. Çünkü. Rıza Tevfık meçh~l bır 
yurt şairinden, Yusuf Zıya da meş
hur Fransız şairlerinden aynı sure.}le 
gıdalandıklan anlaşıldı. Eğ-er Cevdet 
Kudret evci ;c elinden tul muş olan 
ağabeylerieni yumruğuna, yumru~I~ 
mukabele etmeseydı bir çoklar gıbı 
yolunu değışıirir ve bu günün kıyme 
ti olmaktan uzak Kalırdı. 

lstanbul gazeteleri ayni Yusuf 

Zıyarıın yeni bir çevirme hareketin · 
den bahsetmektedirler, inkarcı genç
lerin eserlerini neşreden ( serveti fü. 
nun) mccbmuasınn bir kadın ~mzasil.c 
( sebilci ) başlıklı bır şıir gond~~ılı. 
\ or· Şiır düzgün bir ifade ve guz.el 
bir uslupla aynı zamanda genç şaır· 

lerin çıg-ırmda, yani vezinsiz bulu~· 
maktkdır. Ayni şiir, bır s;onra yedı

gün me~muasında Yusuf Zıya ?.rtaç 
imzasıle neşrediliyor. Akbabacı ustad 
gençlere beni inkar ediyorsunuz, fa
kat ese !erini begt:ncrek mc:cmuanız

da neşredıyorsunuz dı1ere1< gençfore 
bır yumruk daha vurmak i temiş ve 
bu ves le ıle mecmuasına mevzu yarat· 
mak gilyesıni istihdaf etmişti. Ne ça
reki em ime muvaffak olamadı. 

nıunı"s llığj 1 ık lica nt nnlaşm;ıs1 ile her iki mem· 

. .t ar sın iaki ticari münasebetle· 
tın •nk f d 

ı~a e eceğine eminiz. 

Hatta kuı1v •tıi bırer eser olan 
o pıyeslerın ıntıhat olduğu bılt-tleri 
sürüıdli. CevJı:t KuJrettc Y .ı mf Z ya. 
nın Fran:.ız ş.:ıırıerinden aynen tercü
me ederek (Yanar d.Jğ) admdakı ta
bında kenJı oz malı gıbı goste.dıği 
davet Vt: şehıdın knlbı başııklı i';ıırle· 
rin asıll.m ve tercumelerını (varlık) 
mecmuasında ne~rcdince Ab. babacı 
.üstadların sesi birdenb.re kısıldı, te
sadüfkrin ne garip tecellıleri var, Yu
suf Ziyjl bir vakitler bır makalesinde 

Bence lstanbuldaki inkarcı genç
lerin en büyük h.ıtası bütün kıymeti
mizi top yekCııı inkar etmeleridır. bu· 
nu da taşkın heyecanlarının samimiy e 
t ıne ba~ışlayabiliriz. Yarın onları n• 
d ır .,. 



Sahife 6 

Alsaray Sineması 
BU AKŞAM 

Dünya Sinemacılığının En Gü"ı.cl En Zarif Jönprömiyesi 

1 
Robert 1 VE 

T 1 
Şahane ay 0 r YıJdız 

Eleanor 1 
Povel 

Tarafından Nefis, Bir farzda Yaratılan 

il Brodvey Melodi 11 
G öz Kamaştırıcı Ltık<ı ve ll:tti şama !lahip Gençlik 

Tc Musiki Filmi olan FeTkalide şnlıı.cseri takdim ediy or 

Binlerce Fiğüran, Mükemmel Bir Mevzu, Harikulade Bir 
Mizansen, Bütün Seyredenleri cezp YC Teshir 

lLAVETEN: 
Edecek Büyük Bir Film 

FoX Jurnal - Dünya Haberleri 
( Localarınızı Telelonla Ayırtınız ) 

Telefon Alsaray 212 ............................................. 
Tan Sinemasında 

Bu Akşam 

ARSLAN ADAM 
36 Kısımlık Seryal Şaheserin Hepsi Birdrn 

ilin 
Adana Belediye Riyasetinden: 

-Belediyeye ait kasap halindeki kasap dükkanları cephesine yap · 
tırılacak olan tel kafes işi açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi ( 725,62 ) liradır, 
3 - Muvakkat teminatı :C 54,42 ) liradır. 
4 - ihalesi Martın on ikinci alı günü saat on dörtde Belediye en 

cümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye fen işleri müdürlüğündedir. isteyenler ora· 

da görebilirler • 
İsteklilerin ihale günü muvakkat teminatlarile ve ticaret odası kayt 

vesikalarile birlikte encümene muracaatları ilan olunur. 

11491 27 - 29- 5- 9 

Seyhan Vilayeti Orman 
Müdürlüğünden: 

• 
çevırge 

- 1 Dörtyol kazasınınBanraz oluğuormanmdaki 281 metre mikab 
lcayin kerestecilik ağaç 

1 - 3 ; 940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmağa 
konmuş ve ihale 16- 3 940 cumartesi günü saat lQ. da seyhan orman 
çevirge müdürlüğüude toplanacak komisyon rifctileicra edilecektir. 

2 - Satışa iştirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri· 
ne göre 52 lira 69 kuruşluk teminat mektup ve makbuzlarile ticaret o· 
d~sı Hsikalarını satışta n bir saat ev .. ·eline kadar bu komisyona ibraz et· 
mel eri. 

Türkıözü 

Pamuk vr- ~ cıa 
KiLO f.Alı 

CiNSi -
En çok 
K. S 

En az 
K. S. 

Koza 00,00 00 - --- 45 
40 

Ma. paılağı 00 
- Ma-:- temizi -o-o ---
Koza parlağı 
-Kapı malı •-o-O ___ ----
Klevland - 59-.--
~----l'-l--o-o _ __ ,, __ --__ ...:;._.._ 

Yapağı 
tleyaz 
Siyah 

çllilr 
Yerli yemlik,_ 3'-,'2_5 __ \---
,, tohum 

Hazır 

Vadeli 

Vadeli 

HUBUBAT 

'4.50 
o 

Livtrpol T eJgrafları 
4 I 3 I 1940 

l'tnl" :;anılm 

1. 7 92 
1II - 7- % 

_8~ 
Hind hazır - 7 24 

-l-1 ror-Nr:vyork 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Gaziantef'teti . ev 
vaııY 

( D- d'" u·· sa~ or unc ~-.. -
d ·!ili 

bilgi kursları, 81 ~o 
.. ınurıe 

açılmış, on nu eri 
yenilikler vücude g, 

ıllll1• .. 
kımı teşkil olurı gır'" 
il e rlemiş, radyo v~ .~~ 
d. k ··ıt·· oeşrıY ıs ve u ur 

11 
verilmiş, kitapsar•Y'1 ,ı 
ni bulmuş ve so~~:ııer 
değerli muvaffakı) 
muştur.. dııılırl 

Gaziantep ka ..• ıı 
. tıt>V 

yata tamamile ırı ısı• 
Mudafaada birlikt:d,Pi 
dıkları erkek ark ıı• 
sahada da yanY' 1 İf 
dirler. Gaziantep ·er 
ve Amerikada dah• 

(1Jlı 
dir, Genç kızları iÇ 
makineleştirmiş vebir '1, 
yurdundan ~er yıl ,1,
ve kadın dıbloına 

muştur. ~il f,ft; 

." t Zayi askerh ~ 
.. ,,ci' j 

Nuseybinde 3 ".fi' 
ci alaydtn aldıtırtl 
remi kaybettim r.lı 

Yeni&İni aJac•.
1
;o 

hükmü olmadıgırı• o;I. 
Adan8 

' 
Halil oı~ 

~ 
ı -,S:::--t-er...,..,li-n -'-:(-=-in-g~il·::--iz-:-=)'---- --5- 24 

Frank (Fransız ) ı-2-88 

- Dolar ( Amerika )-- 1
00
30 1 

00
19 

··bet~ 
Bu gece no . "',/._/ 

1 

Frank ( İsviçre ) 
Yağcami cı" f" 

ali nasibi_::/. 

. 11-B eklenmekte o 
1 

1940 Mod1 

-Markofll , 
J'tl 

·tCJ• 
Radyolarının geldiğini b• • 

Abidin Paıa caddesinde : 

M. Tahsin Bosna 
3 - Bu satışa r.ıit pröjeler orman umum müdürlüğünde, seyhan orman M 

çevirge müdürlüğü ve ................ orman bölge şefliğinde Telgr .Adr . eta Adana 
bulunduğundan görmek ist!yenlerin bu dairelere müracaatları ) 

11524 2 - s - ıo - ıs 



As i 
iNEMA 

Bu Akşaın 
Narına 

9erer Tyrone 

' 

"tuanet 
Muaııanı k . • , T ısını .k. d , j e k ın i l . . ı ı evre 

,ı i k k a t . S ı B ı t d e n 
J • u 

""" v a t e t 
en L ocata.r a 1U 8,30 da 

' 

•nızı tel f 
efon e Onfa ayırtı nız 

•·~· . :·~l··~, 
... . .. . ·_. 

. •h 

Muhter ---------------------------------------------------------------11521 

kend enı h-.. •• 

# ~a ark ·:ıuşterilerimize 
- fine ed:

1
• lar: irketi Fabrikaııının 

,ı Paııı 11 k ) lnIŞ ~ emsaline üatiin 
U Yağları 

y ve sabunları geldi 
fiat · · 

...... 
1 Yı ve temiz mal 

C..at Ytt· 
De 1 

: Sıbri G"'I B 
Poa-. : °"b' . u ' orıa eivarı No. 12 

' ıd11,P~a •ıdd . .,._. 
J'tl eaı, ·~er 81r111. 

tcı1 -
1 1 15-ıs 

~-- Vna llet· --------------------,.._e ... 1 ·ndJ ı dainıi -------: 
•• "i; •aat 10 d . a 

lal M en ton'-ld a Daıı.ı Encü1111ea ... 
67 t'-ltktt li ı Yapıla•ılctır 
L. 2 lira 72 k ıataha•eai 'J • • 
111111· ·ı "'"' • L - alıpleria . _ t 1 

ı iç ibr u111•11a· Uıcre ~ _ ıart..a111eyı gormelc 
ti •11ı"lhır EZ~'' •çılc elcaılt Ye ıLal~r !un hastabane idaresine ~e ..... 7 : ••lt•e 940 1 -ı .. r i d 

J •rati p 
1

• ci•cn·, ~o c Viliyet D.aiııai Ea tie' •rıe111b, liİ· rıe Ql•raaa 1 
J ıt an ilin olun•r 

ı •~97 28-ı-J-s 

. Sıhhi Dink 
Mart iptidasından itibaren gıyri sıhhi olan dinkleri belediye kırarife kapat 
tırılacaktır. Mubrem olan bu ilatiyacı düşünerek ( Mermerli maballeaiAde· 
ki makarna atelyesi dabilinde) sıhhi bir dink kurdum. Bu dink 10 daki. 
kada bir külek bulıurun kepeğini ~ükt-mmeleA dövdütü fibi, üyüdür, 
eler, savurur ıetiyi un çıkarma~an ayırır. 

Küleki 20 kuruıtut" 

11441 15-30 

-------------------------------------------~~·· ilan İlan 
Seyhan Vilayeti Va

kıflar Müdürlüğünden: 
lbalt"aİ feaholunan ( 1500) lira 

muhammen bedelli Alrçanıcsçit kar
şısında 74 - 76 belediye kapu nu 
rnaralı HaC1 Yunuıvakfından tvin 
mülkiyeti 8·3-940 Cuma X günü 

•ıat 14 de ihale edilmek üzere art 
brması 011 aiin uzatılmıştır. 

isteklilerin vakıflar idaruine 
miiracaatlara. 11507 

Adana Askesi Satın al
ma komisyonundan: 

1-:i-940 Pazartesi IÜDÜ ek
ailtmeıi yapılacıtı ilin edilen 
(13000) kilo kuru fasalyaya talip 
çıkmamııhr. 

7-3-9"0 Perıenbe günü ıaat 
1 i de Adana Askeri Satın alma 
komiıiyouunda ahnacaktu. TalibJe

l rin belli ıüade müracaatla11. 



HE~ AYIN YEDİSİNDE ' 
• 

• 

• 

< 

MfLL1 
PiYANGO 

El planlarında da yazıldığı gibi 2. inci keşide biletlerini herkt-s 

Martın 4. üncü günü 
akşamına kadar değiştirmelidir 

- Aksi takdirde bu numara üzerinde hiç bir bak iddia ediltmez. 

Seyhan 
ğından : 

Mahallesi Cinsi 
Şab(lniye arsa 

Asfalt 
Alidcde 
Eskihamam 
Çınarlı 
Aka•ca'ı 

Çıkmazt 

Cemalpaşa 

" 

hane 

arsa 

ilan 
Vilayeti 

Ada Parsel 

391 90 

77 19 

391 71 

Defterdarlı-

Metre M~ 
181 

167,50 

310 

Muhammen kıymeti 
576 

168 

300 7 hissede 
6 hissesi 

577 61 9480 2844 
Yukarıda Cinsi mevkii ve miktarları muhammen kıymetleri yazılı dört 

parça gayrı menkulün mülkiyetl~ri 22 - Ş•Jbat - 940 tarihinden tibarcn 15 
gün mücidetle açık artırmığ'a çıkarılmıştır. ihaleleri 8·3 940 tarihine müs
ad' Cuma günü saat 14 de satışı icra kılınacağından taliplerin •;, 7, 50 
teminat akçelerile birlıkte aynı gün ve aynı saatte Deftcrdarhk satış komis 
yonun• müracaatları ilan ol•nur. 11510 

2-4 

or. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hergüu muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır • 

-------~-1. 
Her çeşit Elektrik ted-

. 15 Valtdan 500 Valta kadar j\;P1 1 

1 

Herboyda OL iV.-. 
Yazı Makineleri 

R.C.A. 
Marka 

Radyola' 
Dünyanın en sa~lam ılıyrnıklı GHtolin byn:tk çulJu~ıar• 
te'minotlı Radyo tamiratını ~·, 

Abidin Paşa caddesinde ıa 

uharrem Hilm; R' i!. 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

Telefon 110 Telgraf ad resi: REMO Adana 

Posta kutu~u : 60 

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

TÜR~SÖ~: 
GAZETEL İLİK-MATB~~ 

Getirilen 

Türksözü 
matbaası • 

Son getirttiği zarif 

yeni t ip harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazı:telcr, 
cedveller, çekler, biletler, kart· 

vizitlcr, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boy'ia defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar süra1 ve nefasetle tab 
edilir . 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gdz~te kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ıhti

yaç vardır . İdarehanemize o.Ü 
racaatları 

il 

1 

1 


