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7 Mart 940 Perşeme 

~~retıerin Vipuri önünde 
&aruzu da püskürtüldü 

Atatürk •• •• gunu 

inland· - 4 O O . ·ı- ıya ya pek yakında 20 , O 
ışı ık hir gönüllü kuvvet gidiyor. 

} 5 Martda büyük 
törenle kutlanacak 

Dun <>g (' 
k ıft'ıırın 

hıı ındn 

garp~ sah lir ce ) etle ~n f ~ e ça'ışmış
lardır. Vipuıi <'nuııde ~. l ılan müte-

-Gl ı isi. UçUı eli Mıhı ft de-

B Çik 
n 

~-.... ~ . ._. ......................... ~ ......... "" 
> • < 
ili Sovyetlerin Isveç ! 
! hükumetir~e tarziyt:si ! 

• ! IJrübel ; 6 (Rad')u)- i 
i . laveç'• •it bir kasaba i 
i Sovyet tayyerelerlnln bom· i 
i llardım•nma maruz kalmıf. i 
i tır. Sovyetler lsveç hUkO i 
i metine tarziye. vermi,ttr. i . . 

Ebedi Şafin Aılan&.)' 3 il1'. gt-ldip 

gtın olan 15 aıart bu yıl laalkeYİ•izde 

lbusuk bir törenle k.tlanacaktır. oıtta. 
f •c ıecc için 2t"ııiİ• bir proıraa lta-

21rlanmıştır. 

HalkeYİmiz bu ;, ıl Ebedi Şcfia 
Adannyn ilk gt"ldiJi :ınnaaa oturdutu cTlc 

(bugtıoku ticaret mektebi) son edişinde 
lordusunu ı;en defa tefti~ ettil-i yere 

(AtaUırk parkı öau) \tu bahraları tes· 

bit cdca birer plaka koyma&a da lıa · 
rar 't't'l'lllİftİr. 

Oıun bLt plakalar da •crasi•lc Jcr• . ' :~.-.. ............................ _-__ ·-__ ·-__ · __ -·_:_ ______________________________ __ lerine konacnktır. 

BULGAR AJANSI 

Hudud hadisesi doStca 
h a r ı e' d i 1 d i d i y o r 

... • (ı ;, 

BULGARLAR, HAVANIN SiSLI ~LMASINDAN 
YANUŞLIKLA ROMEN TOPRAGINA ilıEÇMI' 

Soh a : 1) ~R:ıdso) Bulıar ajaa· 1 

[-ı Ronıl.'n - Bulcar hududundaki kU · 
çuk lıadi enin bazı t cncbi :ıjnnsl::ır ta
raf ınclan tahrik t"dici hir şekilde ya
pıldığını, halbuki mt· elcninbir yanlış· 
lıktan tbnret oldugunu kayclcdHek rli· 
~ ork : 

• - "Biri kuçuk zabit olan iki bul 
gar huducl muhafızı hnvnnm fenalığı 
vULUnden Romen toprağına 30 metre 
kadar girmişlerdir. Bunun Uzerine Ro
nıcn hudud ınuhnfızlnrı nte~ nçnnştır. 
Ağır ynrnlnnnn kuçuk zabit bugllıı öl· 
muştur. Bulgar hukCtmı:ti hadiseyi iyi·, 
ce tetkik ve mesele.) i gUzellikle hal 
lefnıiştir . 11 1 

an 

Yarmki nushamızda 

Serlıes sütunda 

lzmirden Adanaya 
rrıektup 

Ağaç ve kağnı 
Daıası Ptmfındal.i dii§ii11celer 

Belçika meclisinde yapılan 

a' 
t 

tezahürat 

f ngiltere ve 
yapılan yardımlar 

Londra : 5 - İngilterenin kcadi 
h:ırp gayretlerine şnrkt:ı impeutorluk 
dohilınd~n \'t'\"n nıllcn,•ir nwmleket· 
!erden kendi .nrzulnriyle ynpıl:ıa yar
dını l:ır, şu il,i hnher ile gUzelc<! ifade 

oluıımakt:ıdır. 1. Kunl:ı Lumpur da 
şııbntııı 20 sinde: toplnnan Maln_yn Fe· 
dcrnl meclisi, harbin idame~i uirunda 
sarf olunmak Uzert' bir milyon lir:ılık 

bir hediye Vtril•nesini ittifnkla karar• 
lnş t ırnıı~hr. 

9':1-' fil ı .. t·mru a '1 - ---------
Londnı: 6 ( Ro} ter ) - Cenup 

Afrıkasınd · 
Ln gonoeııl<'n nvcı lcyy ·ı ı elerj F 1 d • 

d f ırı .. n ıyaya \~rdır:-ı gibi yüz. 
veni öZ n Aıncıika Fransız. lı.ılva~ 

C S~cç t -
Yıtıa 1 ayyaıe ı de ellı lr g 1 z ay-

sı c beı ab r Finlaı dı} aya gtlıniş. 
• Londıa· 6 ( R 

da b · oytrr ) Lozan-
v u lınan Ruz 1 • -

ds lu k ve tın rı.unıt-ssi•i 
a Şarn Paı ıse h .. rı kt t tt" • 

l ı. 

BrUksl'I: G (Rodyo) - llelçika 
ıncbusnn mt·cli!:i bug~n bir toplontı 
yopmışhr. Celse oçılıncn, Alınon tay· 
yorclcriııin tccnvU:ı.U nt"ticesi duşuru
len Bl'lçikn tııy.)'Mesi içinde ölen mu

liizını l lenrar'ın hntırosı yndedilmi~
l'ir, 

J\\ecli-ı reisi, Alman foyynrelt· 
rin in tecıl\ Uı.U ha.li esini nnlotmış nıU 
teokiben Bıı .p•ckil Piyerlo <;;Öz nlornk 

Belçiko hukti netinin Almanyoılon 
rnndd1 mancv1 tnzmınnt 
söylemiştir. 

Bn~vekil. teconı zun \'t• ııtcsin e\•· 
vela Alman ln.) \ orcll'r i tnr:ıfından 
yopıldığını dn n nl:ıt nıışbr. 

~. S:ıl:ıhi, ettnr m:ıhnfilin öğread.i· 
gine göre m~ tekil Nnpnl devleti Hia 
distan hakClrnetinc :ıçık bir hediye ol· 
mnk uıerc, devlet ormnnl:ırından iyi 
cins bin odct ce' iz, nkçn ngııç Te ltu, 
kirozı nğnçleri 'k < ilcrt"k, Hiııdistaa 
ordusunu.ı h:ırp lechh:ıtına :;nrf olu.a• 

- Gerisi üçüncü !'ahifcde-



çihfea 2 

Salma kanunu 1 

Nasıl t-a-tb_i_k-edilecek? J 
Dahiliye Vekaleti, yeni salma ka-

nununun tatbik şekli hakkında eJaka
' arlılara bir izahname göndermiştir. 
lzahnamenin ihtiva ettigi esaslara 
göre köy sınırlarının içinde köylüden 
alınacak salma, köyün ihtiyacı ve 
müşterek görülecek işler göz önüne 
alınarak konulacak ve senede 20 li· 
rayı katiyen geçmiyecektir. Muhte· 
lif kanunlarla kabul olunan berlerıi 
mükellefiyet nakdi rııükellefiyet şek 
liııde kabul olunmıyacak, yalnız be 
deni mükell fiyeti yapmıyacak o· 
!anlardan köy meclisi ve idare he
yeti karariyle nakit alınabilecektir. 
Köylerde yapılacak selektür hanga· 
rı inşaatına malzeme ve amele ver· 
mek suretiyle köylülerde iştirak e
deceklerdir. Damızlık hayvanlar İ· 
çin sıhhi ve fenni ahır ve aşım du
ra~cları inşiası köy idareleri tarafın
dan bütçelerinin müsaadesine göre 
yapılabilecektır. Bunlar için vil;\yet 
hususi idareleri tarafından da yar
dım yapılabilecektir. Köyün fakir 
ve öksüz çocuklarına yemeklik veya 
para ile yardım ancak köy meclisi 
kararı vali veya kaymakamların bu 
lcararı tasdiki şartiyle köy bütçesin
den yapılabilecektir. 

Vakıfların teşkilat ve 
vazifeleri nizamnemesi 

f cra Vekilleri Heyeti, Vakıflar 
U. müdürlüğünün teşkilatı ve vazi
fe1eri hakkındaki nizamr.ameyi ka· 
bul etmiştir. 

Nizamnamede merkez teşkilat 
ve vJzif el eri, lstanbul teşkilatı, di
ğer vilayetler teşkilatı "e vazifeleri 
ayrı ayrı gösterılmiştir. Bundan baş 
ka nizamnamede gelirleri t ~şkilat 
icrasına müsait olmıyan yerlerde 
kullanılacak olan memur vekilleıine 
ait hükumler vardır. Memur vekil- ı 
lerine mak•u aylık ücretlerinden baş· 
ka yeni tahakkukların yüzde ellisini 
eski tahakkukların yüzde onunu tah · 
sil ettikleri takdirde bu miktarın yüz 
de ikisi nisbetinde eski tahakkuk· 
ların yüzde on beşini tahsil ettikleri 
takdirde bu miktarın yüzde üçü nis 
betinde, yeni ti.hakkuklaıın yüzde 
yüzde yetmiş beşini ve eski tabak· 
kukların yüzde yirmisini tahsil ettik 
leri takdirde bu miktarın yüzde 
dördünü ve fazla tahsilat y1ptık· 
ları takdirde yüzde beşi nisbetinde 
aidat alacakladır: 

r 

Türk sözü 

Halkevi Resim Sergisi 
----~------~~· -~~ 

- y arıiı-Açılacaktır 
Sergi 

. . 
ıçın luymetU Eserler toplandı 

Polisi 
eden 

itham 
kadın 

Hadice mahkum oldu 
Dünkü nüshamızda . Eski istas· 

yon civarında 10 kuruş yüzündel'l 
Mehmed yetimler hminde birinin 
iki kişi tımıfından ağır su rette ya· 
ralandığını ve yaralı mehmed Ye
timlerin eşi Hatice Yetimler hak· 
kında da karakol komserini tahkir 
ettiğinden ayrıca muamele yapıldı
ğını yazmıştık. ikinci asliye ceza 
mahkemesine verilen Hatice Yetim
ler dün yapılan duruşması sonunda 
Eski istasyon karakol komser mua· 
vinine: 

.. _ Sen suçlulardan para aldın 
rüşvet yedin, hu sebeple evr:akı ha· 
fa Adliyeye sevketmedin 0 dr-meK. 
ten ve bu sözleri birkaç kişinin mü· 
vacehesinde de tekrarlıyarak polise 
hakarette bulunduğundan 1 ay hap· 
se ve 30 lira para cezasına mah · 
kum edilerek tevkif edilmiş ve ce· 
zaevine gönderilmiştir. 

Petrol ve gazın 
fiatları • 

yenı 

Romanyada petrol müştakları 

fiatlarınm yükselm::kte devam et· 
miş olmasına ve son defa ithal edi
len malların ise yalınız bu piyasa· 
dan tedarik edilmiş bulunmasına bi. 
naen benzin, gazyağı ve motorin fi 
yatlarının arttırı'm1sı zarureti hasıl 
olmuş ve aşağıda yazılı azami fiat 
lar tesbit edilrrek 2 mart 940 gü
nünden itibaren meriyete konmuş

tur. 
Bu yeni fıyatlara nazaı au ~m. 

büyük teneke benzinin fiytı Anka
rada 750, Mersinde 69'\ lskende
ruııda 650, çift büyük teneke gaz· 
yağı Ankarada 700 Mersinde 640, 

lskenderunda 590, tek küçük tene 
ke gazyağı Ankarada l 05, Mersin· 
de 97, lsken.Jerunda 90 kuruşa sa· 
tılacaktır. 

Tayinler - Nakiller 

Karaisalı sınıf 3 Orman Mühen· 
disliğine Muhittin ikiz namzed ola
rak tayin edilmiştir. 

* 
Ceyhan hazine muakkibliğine lb 

rahim Dinçer tayin edilmiştir. 

Dört kişiyi döğmüş 
Mustafa oğlu Keleş Ali isminde 

biri, bir ka\'ga arasında Muteber, 
Rahim, Hatice ve Zülfiyeyi döğdüğü 
ve Muteberi başından taşla yarala· 
ladığı ve Mehmed oğlu Mustafa is· 
minde birinin de İbrahim Ercan is . 
minde diğer birini sopa ile döğdüğü 
anlaşıldığından suçlular yakalanmış 
lardır. 

Vipuri ·- Viborg 
Bütün dünya radyoları, Vipuri 

( Viborr ) un Sovyet taarruzlarına 

karşı gösterdiği çetin mukavemetle 
meşguldur. Dün de gelen haberler 
Vıpurinin bala mukavemette oldu~1.1-

11u biliiriyortlu.; 

Bazı ajanslar Vipuri'yi Viborr •· 
larak vermekte ve bu yiizden llidi· 
seler karışık anlaşılmaktadır. 

Vipuri, Viborı ıcarinin kiin ol
d•tu bölrenin adıdır. Seylıan ile 

1 00N0N MEVZUU 

Adına ribi. 
Vipuri bölresi Finlandiyanın en 

cenubunda Kronıtad'ı'! şimalindedir. 

Leninrrad'ın tara tepesinde. 
Viborr körfezi Finlandiyanın en 

iılck bir noktasıdır. Bu şehirde bü
yük idhalit ihracaat depoları, bu iş

lerle 111eşgul nakliyat şirketleri var
dır. 

Helııinki Avrupa ile, Viborg'da 
Asya ve yakın şarkla büyük mikyas
ta ticaret yapar. 

Viborg iklimi, şimali Finlandiya 
iklimine nisbetle daha millyimdir. 
Beş altı derece fark yapar, 

••• 

--------------------------------------------·------------------------------------------

b• 
Bugün ağsÇ ı 

b. de toP 
pı mekte ın ıııı 
lebelerimiz hayra tle 

caklar ve Akk3~'d ~ 
• ns11ı 

ve bahçesı (11 di~-.J 
teblere de ağ~Ç tJIJ""j 

hususta gerek 
1 nı.ıh• 

ve iden a lınınıŞ . rıet' 
"k" bıf ramın bakı 1 • ed' 

. . t h(ll111 
çeceğını a bit 

Kozan111 •1 • c 
feci bJf 
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bon 
Şartı arı 

~ ---
12 ıl)iıl 

l\.w 11ş 

6 1200 .. 
60 3 ,, 
300 I 
lVQ 

Alrnanya'dan götürülen kömürler 
• 

Jngiltere kararını değiş
tirmi yeceğe benziyor 

Sa'-.ife 3 

Macar dahiliye müsteşa-
rına bir suikastını 

yapılacakmış 

Budapeşte: 6 (Roytt'r) - Ma
car dahiliy.e müstefarını öldürmek 
teşebbüsiinde bulunan adamı po· 
lis tevkif etmiştir. 

------d l..:ondra : 6 (Ro}ltı) - Rotrr 
amda Alm~n ko·· - .. -kı 

t f muru yu iytn al· 
ı talyan vapuru mevcuddur 

Bıitanya Alma k- .. 1 ... 
İngiltere ve yapılan yardımlar 

_ n o omur trının 
rnu a~eresi hakk d k" k d . . ın a ı ararlarmı 
tğıştırmiyecektir. 

iki : arııf arzu ettiii takdirde ita! 
yaya k- ·· ·· f • 

. omuru ngıltcre temin e:ie
cektı r, 

Sovyet - Fin harbi 

- Birinci snlıifed·n artan -

addid Sovyet hücumları zayiatla aka
~~tc uğramıştı~. Bununla beraber 
ıpurj mıntıkasında vaziyet ciddidir. 

Sovyet kayakçı taburları da hü-
~umlara iştirak etmektedir. bunlar 

Ogland ö ünden kalkarak şimale 
~~kru .. giımektedir. Bu taburlardan 

O kı~ı öldürülmüştür. 
dünkü bombardımanlarda Sov

Yetler üç hastaneyi bombardıman et
~işler, 14 kişi öldürümüşlerdir. Ayrıca 
~ç kasaba da bombardrnan edilmiş
tır. 

h londra: 6 ( Royter ) - Kopen
I ağ~an verilen bir habere göre Fin
andıya için gönüllü kaydı devam et-

lllektedir. 150,000 lsveçli, 50 000 Nor-
Vc I" ' ~ ç 1 4000 Danimarkalı hareket etmek 
uıeredir. 

d _Londra : 6 (Royter) - Amerika
! akı Finlandiya konsolosu hediye edi
e~ ?eş sahra hastahanesini kabul et-
tnıştır. 

vaziyet 
Londra: 6 (Royt .. ı) M . 

k - ozeıın şar ında bir ileri nıevzic Al 1 
b k m;.n ar as ın yapm•ştır Al 1 

. · man ar 16 
esır aldıklarını iddia ediy 1 , 

lk· r . or ar, 
ı ngılız ölmüştür Al 1 . · man ar gen çekıliıken bır .. ,.. b k 

ı .ı 0 u ıra mış. ar;ıır. 

Fransızlar Ren sah'tl . d k 
'f ı erın e e· şı uçuşları yapmışlardır. 

- Birinci sahifeden artan
masını ta<ıvib eylemi?tir. 
Sil~h İmalatına kullanılan çelik ha-
litalarının zaruri bir r:nsuru olan ni
kel mndcninin Almanya nnı tedarik 
edebileceği miktar etrafında şu m:ılö-
11tat varilmckh:dir. - Al111an.ranın da
hilde i,tihsal cttigi nikel pek az ve

rimli ham mnddclerden yapılmış olup, 
bundan yalnız yüzde bir nikel elde 
edı:bilmckte Ye 1 H3 deki istİD<ıal 
i"tibıınl miktaıınıa t300 me-tre tonunu 
ceçmediği tahmin olunm:ıkt:ıdır. 

1938 de Karıadadan yapılan 
ham madde ithalatının gayri safi 
yekunu 13368 ton ol~p bunun ihfr 
va ettiği safi nikel yalnız 4010 ton 
dur. 

Hindistan ve buı ma dan 3335 
ton gayri safi nihl ithaf edılm;ştir. 
bu madde yalnız 1000 ton safi nİ· 
kel ihtiva eıfer. Hollanda Şarki Hi11t 
müstemlekclcriridt>n· 16571 ton gay 
ri safi, 530 safi ni'<el ith ıl olunmuş 

tıır, Diğer m n ıalımian d:ı gayri safi 
94 lton O ton nıkel ternin o'u ı uşlur. 

3 Nikel mahsulları ılha'atı 1938 de 
4133 m~tre torıu rıa haliğ olur. Bu 

miktar "j7 J 4 ton safi n kd ihtiva 
eder, Bu mrıhsullar baş'ıc ı Birleşik 
fmperatorluktan 1406, Birleşik A· 
merıka D..:vletleı İnden 949 Norvı-ç 
921 Kanadadan 658 ve diR-.. r dev
letlerden 196 tondur. Bütün bu ra
kamlar Ct>molunursn 1938 için zahi· 
ri istiklak yel.unu olark 10003 ton· 

dan az aşağı bir r;,kam elde edilir. 
Bu miktarın yalnız % 6 sı Almanya 
dahilinde istıhsal olur.ur Aynı yıl 
zaıfıııda İngilte•e, niifıısıwun yüzde 
kıık az olmasına rağmtn yüzde 
dtı fazla nikel sarf .e tmiştir, 

Bu hal gö teıirki harpten evvel --------------
Londra Mektubu ---~-

ingiliz talebeleri 
Milii kamplar k 

birine d.. il orporasyon tarafınd k 
H .. k.' un, forddan 200 mektep an unılan yeni mektep kamplarından 

u unıet taraf d . Çocu.r.unl . 1 1 . • • 
den f ın an lemın olunaıı 1 

6 ın vc1sı o duğu beyan edılmıştır. 
aı.lası. ~atı mektclıi olarak in •2uo'.ooo sterlin ile bu kampların :.W sin-

i 24 ıkınc:i kanuııda A şa edılmektedir 
an beyanata .. ' vam kanıara•ınd l .. 

cak .. gore, bu kamplar ı ı a sı ıhıye nazırı tarafından ynpı-vusa ita olac ki d yaşından k 
tecrüb 1 . a ar ır. Nazır bun yu arı 11.000 çocuğu barındıra-e o ması ıhti ı· un uzun .. ·· ı-
sinde ·· 1 ma ıııe işaret et · . omur u ve geniş mahiyette bır 
.. şoy e yazıyor· "R d' mıştır. Buchin N Ch . 1 b 

su elmiş olan . ea ıng civarında o" . evw ronıc e aşmakale-
her şeyle ~ hbu k~mplar, sağlam 1 b" !atıf bır kır manzarası içinde tees-
d. llluce hezdı 1 er ıye ve .. .. . ı . ırler. ı er. Bunlar ol\... gurouz ırh ışaf için lfınm olan 

• U5urlu b" · 
ırer ılk ndım tt~ı.it t:l.nektc-

bile sivil halkın sarfiyatı asgarisine 
indirilmişti, ve bunu daha fazla in
dirmekte müşkül bir iştir, Almanya· 
yı nikelin belli başlı m ·nbalarından 
katı olarak ayıran abloka, Alman
yanın elde edebilcct>i'i nikel miktarı
nı yüzde seksen azalın ıştır. Başka 
menbalarda mevcut dt ğildir. Zira 
dünya istihsalının yüzde seksen btşi 
Kanada dan gelir, ve 1938 de bile, 
Almanya Norveç'ın yeldin istihsali 

olan 1055 tondan 924 tonunu ktn· 
disi almış iı.Ji. 1937 de Yunanistan 
istiosal yt'kunu olan 957 ton dahi -
Almanlar lıu'lu mübayaa etmek İm· 

kanını buls ılar bile -: ehemmiyetsiz 1 

lıir rakam tl"şkil eder. Almanyaya 
açık lıu 1unan dığer tek müstahsil 

Rusya olup, bu memleketin yelcwn 
isıihsali da yalnız 3000 tondur; ve 
Rusva kendisi de 10.000 tondan far.· 
la idhalat yapar. 

Pdsamo civarıııda ki Fın maden· 
'" rinin açı lması 1940 son baharında 
başl,ry;c .. k idiyse dt>, Rus istilası, 

lıu ihtimale İm"an bırokmamıştır. Ni

kel paralar dan alınatJİlrcek olan 
maden miktaıı da en çok l 500 ton 
o1ara • ta hnıin edilme~ tedir. Bunlar· 
d~. g<'çenlerde kullanılm ş olup, baş
ka mühim bir ihtiyaç mevcudunun 
daha bulunabileceği de tahmin edil
memektedir. Bunun y rini tutması 

muht mt:I lt-k ma:ide oıan momolyb. 
dt:rıum tedariki Almanya için aym 
mikyasta müşküldür. 

Re~de'rin beyanatı 

Londra: 6 (Roytn) - Alman 
deniz Başkumandanı Reeder bir 
Amerika gazt-tecisiııe beyanatta bu· 
lunaıak, biıaı. f g. ınilcıirı tt h!ike· 
dt>n 117..:ık ksolmaıı:ı iı.in h"tP ~ahasına 
girmcıııderini tavsiye , t ui~tir, 

Rt·eder harp sahasına geçml"k 
mecburiyetinde olan hitaraf.gcnıiler 

hakkın:Ja ise biışt>y söyh mt miştir. 

Bulgar hariciye nazı' ının 
dürıhü beyancth 

Sof ya: b (R dyo) - eu1gar ga
utt-cileıi yt>nİ hdrici) e nazırı ş ere· 

fırıe hir ziy .. f t verm ştir. 
N ızır bir nutuk verrrek dahili 

birlık ve su.h polilibsına devam 
t aileceğini söylemiştir. 
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Bu bahar nasıl 
giyinmeliyiz? 

fık çıkan her moda bize hari
kulade güzel görünür. F.akat çoğa 
lıp da onu her kadının tatbik etti~i
ni gördüğümüz zaman üzerimize ilk 
yaptı~ı tesiri kaybeder. Hatta onu 
sıkıcı buluruz, 

Arkası filelı olan şapkalar için 
de bu böyle oldu. İlk önce onları 
çok beğendik. Fakat onlar o kadar 
çok giyildi ki onlardan : usandık. 
Hele bu fileler az saçlı başlara 

takıldıği zaman lüzumlarmı da, gü
zelliklerini de kaybediyorlar. Pek 
gülünç oluyorlardı. 

Şimdi yeni şapkalarda bu fileleri 
göımüyoruz, Bunların yerini valet
ler ve uçları sarkan kordelalar tut
tu. Hele yeni rastlanan yuvarlak spor 
şap:eaları hakikaten pek güzel, ço· 
cuk çehreli kadınlara da pek yaraşı
yor. Güzel gözlüler ve güzeller ise 
lvrivtirıı " s•lamet ordusu ,, mün· 
tesipleıinin giydiği şapkaların for
mundaki şapkaları tercih ediyorlar. 
T t. rbanlar ve toklar yeniden çok mo. 
da olduı 

Bu sene kanotiyeler de çok gö
receğiz . Bu kanotiycleri alırken çok 
dikk atlı olmak lazım. Çünkü onlar 
bazı kadınlara pek yakışıyor. Fakat 
bazılarına da hiç yaraşmıyor. 

Esasen bir şapka ahrken sakın 
ha onu. yalnız yüzünüzü gösteren 
bir aynada tecıübe ctmeyirıiz. Bir 
endam aynasında kendinize bakınız. 
Bazan yüze pek yakışan bir şapka 
bütün silü€.te birden hiç yaraşmaz. 
Bu sene ha :iiselerin çok ciddi oldu· 
gu bir senedir. Hiç olmazsa bu se
ne dürıyadaki felakete hürmeten ek
zantrık ve çok süslü modellere karşı 
gelmek cesaretini gösterelim. Sade 
gi) İnelim. 

Sonra hayat her güô.biraz daha 
güçleşiyor. Süse fazla düşmiyeJim. 

el l-ı ise masraflarına, gi) ime süse az pa
rd h ırcede'im. Bunun için ekosa ku· 
maşlar düzleri, parlak ve çeşit renk· 

ere ~oluk ve ko! u ,enkleri teıcih 
edt' n. 

Bır el ise diktirirk n de o elbi· 
nin ir çok yeri rde işimiz ya

ra ı 11 gözönünde tutalım Günün 
hem n "heme-n her saatinde giyelım 
v e J r e gelecek -; ne de de· 

ka ş ki sok c ımızı 

h ka a ı ı. 

f > h r körü kö tİ t kib tmi-
Çü :i z ile mod nın 
• digi i )' ıaga kalkışmak 

ı f na i} · Jirir. Budç cini h -
n 'r kaJmm moJ nın c s sap 

çızg 

şah i 
bir ş 
dedır. 

i kıbed r. D ima k ndı 
v 1 • t rf ederek kendıne 

Ucu t rzilerde es,.ap dıktiren 
1 r ç.'I nesi giı lan modelleri in· 
tih p etm.:kten çekinmelidirler. 

Türksözü 

i ..................... .., ............. ~ .................... i 

sütun Serbes • . • . • • . . 
! ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -- · -·- --~ 

BAY iSMAiL HABiB'E 
Do.1otunt ve Ustadım, 
Aiaç ve kağnı adında ki Te A

dnna Belediyesini tenkid eden ya:ıı · 

nız da bir belediye ılzası sıfııtiylc 
birazda kendime hisse bulduğum içiıı 

cevap veriyor ve bunun için de yıl
lardanberi okuyucusu bulunduğum 
TurksözUnUn sutunlarına mUracaat 
ediyorum. 

Size evvela vaziyeti olduğu gibi 
nnlat:ıyım: 

Adana Belediyesi, Parklar mU· 
durlugu, aşağıda zikredecel!,im sebep
lerle asfalt caddenin ancak bir kıs· 
mıııda bulunan okaliptuslcri::ı kesilme• 

sini riya~ettcn istiyor. Bu nğaçların 
25 metrt.•ye kadar bUyUmcsiylc 
bir c n d d e ağacı olmaktan 

uzak hulundu:u ve budnnmn kııbili· 
yeti olmndığınclan civardnki binalıırı 

kapattığı, yere fazla kök salmasiyle 
lağam, kaldırım, asfalt yolu tahrip 
ettiği gibi Y ansen planı mucibince 

sarp cephesinde ki kııldırıma iki sırn 
ağaç dikmek mecburiyeti de vardır. 

Diğer tarnftan elektrik şirketi 

mı:durlu~·ı, h~vai olnn (·c ·ıisa.fa ağ.'.lç· 

lıırın temasının tehlike teşkil edccc~i · 

ni ve bunun nazarı dikltata alınma· 

ınnı belediye Ri,yuetinden rica edi· 
yor. Bö_ylecc, Riyaset vaziyeti Vila
Jet makamına bildiriyor, Vilayet de 

Recai Tarımer 

Ziraat .-e Orman Mudurluklcrine 
havale ediyor, Ziraat dllircsi Beledi
yenin fikrini yerinde buluyor. Qr· 
man dairesi de kesilmv:.iııde bir mnlı· 

zur görmiyor. Vilayetden gönderile• 
evrak daimi encKmende kesbi l..ati
yet ediyor. Belediye de faaliyete ,e
çerek bu ağaçların ycrincı iki yaşın-

dan buyuk akasya fidnnları bularak 
Y ansen pil anı mwcibince ektirmeğe 

başlıyor. 
Okaliptus, ev.-elce şehirde başka 

ağaç fidanı buluiımamnsından Te cad
denin iki tarnfı.1da o. zamanlar ben Uz 

binalar yapılmamış olduğundan cad
denin çirki nliklerini lt:ıp nmak iqi n 
tercih edilmiş nitekim dört, beş sene 

t·a Y.Y a 
kupa 
Yapılacak maçlar 

· tesbit edildi 

Maçlara Ceyhan takımı da iştirak edecek 
Bölgemiz futbol ajanı Bay Ali 

Dayı'nın Başkanlığında toplanmış 
olan · kulüb murahhasları tayyare 
kupası maçlarını şu şeki lde tespit 
ei.mişterdir 

17- 3- 1940 (Ceyhan) - (Ma
latya mensucat) hakrmi : Bay Nabi 
Menemencioğlu ( füli mensucat) -
ldmanyurdu) hakemi Bay Abdi A
tamer. 

24-3-1940 : (Seyhan) (To-
ros) hakemi : Bay A Ji At m r. 

(Ceyh n - M 1atya mensucat 
galibı) ile (Milli rbensucat -- idman 
yurdu g libi) hakemi : Bay Nabi 
M n .. m nci..ığlu 

31 3-1940 : (Seyhan - To-

beler oynatılmayacaktır. Hususi bir 
kupa maçı olması hasebiyle beynel· 
milel futbol kaidelı!ripe göre elimi
nasyon usulü tatbik edilecek ve ye· 
niden kulüpler müsabaka hakkını 
bn kupa maçında kaybedecektir. 45 
er dakikal ık iki h aftayım üze 
rinden oynanacak olan bu 
oyunlard a berabere kalındığı takdir 
de ( 15) er dakıkalık ikı haftayim 
oyun temd d eJileceği gi ı gene be
rabere kalındığı takdirde netice baş
ka hafta alınmak üzere ta ik edile
cektir. Yukarıdakı programa göre 
normal hava şartları için<le ve her 
müsal ak aynı gunde ııetice verdi 
ği takdirde fınal m çının 31 -mnrt -
194) p:ızar günü yapılabıleceğı an· 
laşılmaktadır. 

JJeııiıı 
ev.-el asfalt cıı ıte b' 

k·ı ıeı; da akuya e 1 0 
• ~i 

.. terır r 
Bu da ,os diİe 

turalya ve oradıı 81,cıl 
(Gölgesiz or11tıı~ıı•" t 
cııı malıı. zurları 

rU 1 m Uş tur. . rleriPJ 
Anupa şehı c'~ 

1" ço 
lar orman, par ' t 

11 ıcı•tl o 
evsiz ktr y o ar k ı 
nur. Misal ohırll JJt~ 

cıt 
Chemps Elysce Jıı"' 

Concorde ırıeYıJ ısı 
ceıı o 

karken Cleıncn bİ' 
dar olnn kısım 11,~rif 
bir tarafında Sel1 ·el'' 

G b'' rafı /\ venue ıı 0rıt'' 
Bu kı •ımdn ndetıı bi'' 
lubeler gibi birk"ç;ıı~ 
burada busul< gtoil' 
meydanından . tııt 
gUnku belediyen''' 01 

· 1ı:· ı;ı ıı kaldırımda 1 ·ı . uı· 
··rU' 

kuçulduğunü go ·rl''i 
yuk Avrupa şeh• ıJ f 
vnrdn böy le oldtı:ı 
d e tıynidir. 

A ı.ıı'ı,i. 
Gı.:ı eh "' -l:ı' 

riknda bu , uk ıığll'r ~· 
birbirine bağltı)d'ıı~ıııd' ,. :ı 

rafına ekiliı·. . ıı'' 
0lnrak bu ihfü tıı 

' 1 t:ı 
size şunu hatır .:hi' 
la sı cak olan h 

. L" h' otıırı 
nı ı r şc u· ıııı'' 

buy uk ağnçforı 

rUrsUnUz. J 
OknliptusU aıı 

sif cdi.) orsunuZ· , 
~:ı lıkları kurutnııı ıJ 

denin bntnklık 0 

lılar bilmiyoruz· ,ıı 
iki tekerli ıı. 
Ç. ft . bir lig' 

ı çı G' 
yet gazetesine 
wzun bodu i ztıhb. 

~ • 1 

çiftnçisinin hıÇ ııır 
nakil \'asıtası 0 1 
bu arnbnların }tıJ 

d·ı ,~· mU~ande e ı ııı l c 
pılan bir tecrU ' ' 

·Jir· ruret ncticc.;ı Jı 

lediğim gibi bıJ t' 
çiftçi birliğinİtl 
sınız. ıcJ• 

Adnna. b~if e' 
fnaliy ctini tıı1' J(ıı 
yeti tetkik ettıl~ 

1 • ' sızlık olnltıt:ıt'I p.J' 
l lazirıındtı , ıı' 

. i:ı 
znt göreceğıP <c ' 
lerinizi i le 

111
e 

edeceUir . 1 IU' 

şEI-IIR~~ 
. Jt ~ 

Şebri rrııt . ~ 
.. aılı ı t 

hava ruıg lıflıı; 
derrce ı bll 

ros galıbi) ıle (Ceyh n M latya 
mensuc t - ldm n}urdu - Mılli 
mensucat ga ipleri) hakemi : Bay 
Abdi At mrr. 

Bu müsabakalarda Mersin Tar
sus kulüpleri futbolcuları ile tı:ıle-

Türk hrıva kuru nunun mem le
ketimiz .spor kulüblerini teşvık eden 
bu güz 1 kupa maçlarında sporcu 
larımıza başarılar dileriz. 
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Kafkasya'nın 
siyasi coğrafyası 

Mühim 

Sıhife 5 

bir mevzu 

ı ... 2thıalcmıy ğ" tı ması Üzerine . ece ı j Kafkas silsil~~i şimali garptan 
ti bugün d . gcrı ça~ıtılan fen cenubu şarka volk 'k ' 

er 11 il . 1 • anı ça-
runu vcrnıiştir. Yo arı ıdarcsinc murlarından, Apkerana, Maykop pet· 

Gcınılcıjoıi,i . rol kuyularından, grusui ve Bakü pet-

türlü güzellikler ile süslüdür. 
Rusların bu mıntıkaya girmiş olMala
rı halkı oldukça dağıtmış ve çarlık 
Rusya Kafkasyanın bu kısmına ko-

Yardımcı 
muallim 

Kimlerden ve nasıl 
tayin olunacak ? •ltıı"sına · ~şııtıdilik Alrnanya· rol kuyularına kadar uzanarak kaf. 

Iİ>ligi de/;~ 1~1~ dcnıderin em- kas bet>ahını kateder, Fakat birçok 
kliriııg rrı ' ıkı rrıtrnleket ara· çukur ve yüksekliklere malik olan bu 

Yİsiyle ge u~~tlclcrinin duıması sılsile arazi ve halk b•kımından gösteı 
''de k rnı edelleıinin "'d dığı tahav\üller ile güze! karekterize çı an olj l"k o en· ed'J . 

layca hakim olabilmek emelıyle Vla
dıkafkas şehrini inşa etmişti. Bolşe
viklik bu şehre girince yalnızca şelt· 
rin ismi değişmiş fakat gaye.si baki 
kalmıştır. 

Anka~a : 6 ( Hususi ) - Ma· 
arif vekaleti kendilerindan mümkun 

olduğu kadar istifade edebilm~k ~çin 
yardımcı n;uallimlerin inha ve ıstıh. 

ktad 
0 

ç u ler de s b 1 mış antropojeografjk bir mıntıka. ır, e ep dır, 
imanlar bunı 
c ~ d arırı beri il .. 0 erunt ain· . ' e erının 
f ıh hiıkurnctç; ısterrıişlerdir. 
ktedir D . mesele tetk k 

kten ' 'iliz ernnjy t' ı 
. aonr" R"rrıiı •. ~ ı terllin 

i'clırtrnek . . e •ıtıızj b' 
1 ı"ın .ı:r • ıran ı ec"r.i b' ._ uyvız i .. 

ıs ıldirilrn k 4ının de 
da().d e lcdir. 

6 a elli 
ahalle k e\'Hk bir 
rsa Dağcılık llr~ıacak 

ı evlik L' 1<ulubü Ülud 
Vcrnı· ır ltıahalJe k . at 

ış ve b urınağa 
'"çcr<'k t unun İçin b' k 
1 "Ş"bbi.isf ır o-cr Qı.. • ere ba I 

"nı lıı>te ol ş ~rnış. 
on, bir rrıutf ' acak, bir oJ 
nt a11:, k b' a, ~ Vtrand a ıne ve b' 

asından 'b ı· 

Şımal yamaçlarınırı harekata fev
kalade müsait oluşu Rusları on seki-
'li~i ~sırdı:ınberi yayılmağa teşebbüs et 
mıştı. Don stepleri i.e Kafkasya ara-

sından hiçbir tabii mani mevcut ,ıe-
""'ildir Kafka · 
ö • syanın şımaı mm tık ası 

1 
?ldukça münbit nirsteptir. Çarlar Ya
Jorog kazaklarını bu mıntıkaya sev· 
ketmi§.erdı. Fakat Kubandan Abkaşi-
ye k:idaı mat12ata d<'ğişir. Bu mınh· 
ka ıptidai devirlerin ormanları ile 
kaplıdır, dağlat ırtlfalarını tamamen 
kaybetmişlerd,r. sahillerde hiç bir ta· 

~ii mani, sıgınak yoktur. Bunun için 
Kuban petrollerinin sevk limanı olan 
No•.t'rasisk dış tesiılr-re tam?.men a
çıktır. 

ı aret ol 

er <'m ak b il· 1 Bu mıntıkadaki dağlar ve orman •ıc <ınkes1 ar ,.._ k 
ve beJellerj na İpotek 

011 
.. ver es ve Abzahların Rus işgali 

nınek sureti le uzun vadeler. rneunden kaçmalnrı neticesi olarak he-
. f.v/erin y rneydana g j... h rı hemen gayri ueskiindur. Berza-
tlvcrı 1 Yaz ve kış sr. le ~ .1~ merkezinde dağlar bütün k udre-b ~ 1 olab·ı ... or arı l tını o· . 
•nıı nok 

1 

rnesj İc;irı lJ lek 60~terırler. Burası cumudiye mem-
<>lac tasında Ya 1 lu b etıdır. Elbruz, Kaz.bek ve diğer a~, lctkık ed 1Pı lllası 1 ei tepe'lin irtıfaı beşbin metreyi te-

ı rnekt cav-
e· ı ı uı eder. Bu dağların şimal yamaç 

a~ı çok fakir, üç misli ciaha ge· 

2379 metre irtifadaki Darial bo· 
ğazından geçmek üzere Gürcistana 
giden askeri yol bu şehirden başla· 
makta ve kuraya kadar uzanmak-
dadır. ı 

Şarka doğru dil ve adetlerini r•ıı·ı 
hafaza etmiş ol n halkta mesken teş 
kil ettiği g8rülür, Bu mıntıkalara ye· 1 
nilikler girememiştir. Şark dağlarının 
merkezinde osetlerü yaşamakteıdır . 
Bunlur Rus hükametine mertçe bağ
lanmış kimselerdir Nitekim bunlara 

Kafkasyanın hpıcıları ismi verilmiş· 
tir. 
• Terek yaylas< Üz~rinde Kabart· 
taylar oturmakta ve bunlar baştan 
aşağıya kadar fişeklerle dolu manto 
ları. kürk başlıkları ile ecnebi gözle· 
rinde Kof kaslı tipini temsil etmekte-· 
dirler· Üzeri siyah kiıemitlerle kaplı 
dört köşe kuleli kalelerle muhafaza ı 
edilen kasabalarında yaşamakta olan 
bu müslüman halk sanki Mark ve 

damında a'!'anacak şartları tetbit va 
alakalılara tebliğ etmiştir, 

Buna göre, yardımcı öğretmen 
intihabında evveli yüksek okul me' 
zunlarından istifade edilecektir. Bu 
lundu~ları mahallerde bilgisi ve kit· 
rektcri baknnındi'n muallimlite el· 

verişli gorülen Yüksek Okul mez~ri 
farı ihtisaslarile alakalı derslere Ut· 

ha edilecektir. inha sırasında nam· 
:z:edin asli vazifesi, derslerine mun · 
tazaman devam etmPğe mani teşkil 
edip elmiyeceğı göz önünde bulun· 
durulacaktır . 

Yüksek okul mezunlarından yar• 

dımci bulunmadı~ı taktirde namzet· 
lerio, ünüveı,.;itenin Öğretmen yetiş• 
tirrn şubelerine en az iki sömestir 
devam etmiş lise mezunlarından se· 
çilnıe~i ve bunların da şübeleıiyle 
alakalı derslere inha edilmesi lazım· 
dır . 

Bundan sonra öğretmen okulu 
Lenin dünyaya gelmemiş yeni formül
ler koymamiş gibi kendi alemlerinde 
yaşamaktadırlar. Merkezi Gürcistan· 
da Kevsurlar yaşamak tadır. Bun
ların hemen yanında y.aşıyan Çekçen 
ler de hiçbir zaman ecnt bi idaresine 

mezunu ilk okul öğretmen ve baş 
1 öğretrnenlt-rinden istifade edilmesi 

r 
~ k. 

boyun e~memiş bir millettir-

clüşünülece tır . * 

ene trıc~ rıış olan cenup yamaçları ise her <ıf d ~uun f k ------

ılerrıek ı ar11Jı~1 d 1 - -----------------·--------------------
11 ıcap edı o ayı. 

lr d Rene R°lİnij Yor. Mev. 
~ıldır. n rneseı 1 • 

H 

( Gerisi altıncı sahifede) 
i 
1 Bu vasıflarda namzet bulunma· 

Gerisi altıncı sahifede 

e erıyıe i K 

b kın, Uçur cü 

~ 

A y E 

YAZAN 

Hikayeci 

derecede verem teresi Yanındaki 
küçük hanıma da

1 

hdstalığını geçire· cek., 

Nuri, kızı evine kadar götürdü, 
geriye dondü. l\.Öfe başında duran
ların yanına yaklaştı ve Hasan Rah-

minın suratına bir tokat aşkettı. Spor
c..ı, tabıi bu edepsizi ğe hiddetlendı, 
0 

rlfl b r sııle a~ketti Nurıye, Nuri 
Yer }'Uva rlandı. Sporcu onun üstu
ne e ldı ·bir temız p tak.tadı. 

ı ubıi rtık, koşe başınd l duran 
oteki sporcular Nuriyi arkadaşlarının 
elınden kurtardı! r. Üstünü başını te
rn Zledıfer, e\ ıne getırd !er' 

Biı:mki bır z dınlend ı. Gece bı · raz ha 1 
ff va mağa çıktı. Donerken 

asan Rahmıye rasgeldi. Hızlı hızlı 
l'Urı..du. kaı nın bır l-Umr.ık attı. 

F k ..ı at. bJ sefer etrafta kurtarıcı k' 
ımse olmc.ırfıgı ıçın, H Sdn Rahmi, 

onu bir temiz ısl tıı. Çocukcağııı 
bekçı sırtına yuk enerek evine gofür-

dü: 

Aradan bir · buçuk hafta kadar 
geçti. Nuri iyileş'i, sokağa çıktı. Yo-
kuşun başında sporcuyle burun buruna 
geldiler. Hasan Rahmi başını Ço!virdi. 

Fakat Nurı gıtti boşbö~rüne bir yum· 
ruk aşketti. 

Tabii, Hasan Rahmi kızdı gene 
Nuriyi yere yuvarJ.adı gene, eşek su· 
dan gelinciye kadar dövdü. 

Bu sefer, bizim şiire meraklı de
likanlı, tam iki ay yattı. Penceresinın 
önünde oturuyor. Akşamları sabahla· 
rı sokaktan geçen Hasan Rahmiye 
bakıyordu. 

Hasan Ruhmi adeta ürkek olmuş· 
tu. Arkad ın b'r ayak sesı işitse, birı 
gelip te ansızın bır yumruk aşkede· 
cekmiş gibi, başını birdenbire geriye 
çeviriyordu. 

Nuri iyileşti, sokağa çıktı, iki haf
ta içinde iki defa daha, sporcuya 
taarruz ettı, ikisinde de karşılığını al
dı. Üçüncü haf ta, üçüncü defa, son 
defa gene attı yumruğu, fakat, bu 
sefer sporcu mukabele etmedi. 

Yalnız şöyle bö~rünü oğuşturdu: 
- Pes, dedi, Nuri Bey, pes. in

saf edin artık, tahammülüm kalmadı. 
Kolumu kımıldatacak halim yok. Pes!l 

lri yan sporcu, çelimsiz sıska Nu· 
rinin karşısında böylelikle pes, dedi. 
Ve ikisi de, o günden itiberen deh~ 
şetli ahbap oldular. 

Mesele kapandı. 
Kuvvet, kuvvettir, amma, kuvvet

ten de kuvvetli bir şey vardır. 



Sahife 6 Türksi5zü 

Kafkasyanın siyasi coğrafyası 
( Beşinci sahif t'den artan ) 

Haur det'l izinin kızıl, yakıc ı kum-
1Br ile çevrilır._iş olan kenarlarında u· 
zzınan Oağislan ~yaylasında Tatarlar 
ıle lranlılaı yaşarlcır . Kafkasyada kü 
çwk kabileler hatla klanlar yaşamak· 
ti' ıken, Kafkas allında, Azarbeycan 
Gürcististan ve Ermenistandan müte
şekkil Sovyet Rus Cumhiriyati mev
cuttur. Bn Sovyet Rııı; rumhiriyeti 
1922 ~enesinde teşe':kül etmişti. 

Gürcistan orta zamanlarda Kaf· 
kaı;yanın cenup yamaçlarında bnyük 
bir devletti . On ikinci asırda ise bü
Hin Kafkas berzahına hükmedıyor ve 
bir Avrupa medeniyeti arzediyordu· 

dır . Bu müslümı:ın halk fevkalade fa. 
kirdir. Fakat unutmamalıdır ki bulun
dukları mevki munasebeti e Avrupa 
ve A.sya arasında bir köprü teşkil 

etmektedirler. Tiflis ve Rostora uza
nan demiryolu Bakiidan başlayıp Ka· 
radeniıe kadar uzandığı g.bi diğer 
taraftan da Buhara, Türkistan demir· 
yolunun başlangıç noktasına da Kras· 
novodskdan deniz yoluyla bağlanmak· 
tadır. Bu vaziyete göre Bakünun 
fevkalade mühim bir me\ ki iş2"al et· 
mekte olduğu görülüyor. 

Kafkasya Rusya için müslüman 
alemine bir ririştir. Siyasal coğrafya
~ı iki nokta üzerinde hülasa olunabi· 
lir: 

Pamuk "'" ı na 
~~-~~~........,.K=İ-LO-f-.. A--1_1 _ _ , 

CiNSi 

Koza 

En az 
K. S. 

E.n çok 
K. S 

Ma. patlağı 
- Ma-:- temiıi •-o-=-o----ı0ü--

Ko1a parlağ! ----1----
Kapı malı 00 
Klevland t---·---1-59-- 1 

Klevlant çi. 00 --,--- -

Yapağı 
l:Seyaz 
Si vah 

ÇIClr Fakat bu mıntıkanın müdafaası 

111üşkül oldu~u için, Yunanlılar, Ro
•alılar' müslümanlar ve nihayet Rus
lar bu memleket tarihinin üçte ikisin
de esaret altında tutmuştardı~. Gür
cistanın son kralı onüçiincü Jorj, mem· 
leketini müslümanlardan kurtarmak i
çin 1799 senesinde Ruslara teslim ol
muş v~ Anadoluya doğru utanan bu 
.nemleket o tarihten beri Rnstarın e
tiltde kalmıştır. 

1) Kafkasya Rus petı olunun üçte 
ikisini temin etmektedir. 

1 
k 

1 
. Yem yemlik,_3_,'2_5 _ __ \--__ 

2) Kafkasya islfim meme et erı- ,, tohum 
ne, Akdeniıe, Basra körfeziııae ve HUBU8A T 
nihayet Hint Okyanusuna giden yol- Buğday Kıb. , ..,-.--
!arın baılanrıcıdır. - - - r- 4 68 

,, yerı __ . ---!----• 
Z • t • kb Arpa 4.37 
ayı te mınat ma uzu 1 Fasulya 

Adana Sıtma Enistitüsü pavyon Yulaf---430 
larına yapmasını taahbüd ettiğim Delice 

1 
__ 0 ____ ___ _ 

yatlı boya ve linol}om döştmui in· j KuLy._e_m_i_
1 
_ _ ___ ----: Dit.-:r taraftan Karsa. Türkiyeye 

ve Tebriz iie lran yollarına hikim bu 
lunan Ermenistan da Sovyet birli~ine 
da .. il küçük bir cumhuriyettir-

şaatı için ~dana Osmanlı Banka. _s_u_s_a_m ____ ı_4 ______ _ 
sından aldığım 27- 10-938 tarih Liverpol Telgrafları 

Er"'enistan niifuswnue yüzde sek
sen beşini Ermeniler, )Üzede on 
eeşini de Gürcüler ve Azarbcycan
lılar teşkil etmektedir. 

ve 290-1ı9 sayılı te'minat m"ktu- 6 I 3 / 19'40 
buna ait mal sandıtından almış o· 
lup ayniyat makbuzunu her r.asılsa 
zayi etmiş oldutumdan muhterem 

Tıflis ve Baki şehirleri de bir 
eereceye kadar Frmeni şehridiıkr. 

Gazettnizle ilanını rica ederim. 
Sıtma Enistitüsü Pav. 
yon lan Yağlı Boya ve 
Linolyom döş,.mesi mü 
teahhidi Ôml"r Ôzüçler 

Azarbeycan ise bir petrol mem· 
ltketi ribidir. Bakü n.emleketin bütün 
ikıisııdl hayatını temin eder. Nüfu- ! 
sunun yüzde altmış beşi müslüman . 11546 

Alsaray Sineniası 
BU AKŞAM 

Oiinya Sinemacılığının En Güzel En Zarif Jönpı ömiyesi 

1 
Robert VE Eleanor 

1 Tay lor Şahane Povel Yıldız 

Tarafından Nefis, Bir farzda Yaratılan 

il Bro·dvey Melodi il 
Göz Knm:ıştırıcı Ltıks ve lbtişnmn snhip Gençlik 

'e ,'\\usiki Filmi olan F'eTknlade şnhe eri tak elim ediyor 

Binleıce Fığüran, Mükemmel Bir Mevzu, Haıikuladc. Bir 
Mizansen, Bütün Seyredenleri cezp ve Teshir 

iLAVETEN: 
Edecek Büyük Bir Film 

FoX Jurnal - Dünya Haberleri 
( Localarınızı ft-lefonla Ayırt nız ) 

Telefon Alsaray 212 

Bugün 2.30 da iki BUyUk ve emsalsiz Şaheser film birden 

1-B.rodvey Melodi 2- Beyaz Gül 
........................................... 

Tan Sinemasında 
Bugün Gündüz ve Bu Akşam 

ARSLAN ADAM 
36 Kısımlık Seryal Şaheserin Hepsi Birden _, 

_H_a_zu _______ [__E_ 00 
Vadeli 1. O 00 
Vadeli 111 O 00 

•--H-in_d_h_a_z-ır _____ ,O 00 

N~vyork ooloo 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. 

LJnı ı----Rayişmark 
Frank (Fransız ) -2- 88 
Sterlin ( ingili-z"""')'---- -5- 24 

Dolat (Amerika) 130 ı 19 
-Frank ( İsviçre ) 00 00 

Mühim bir mevzu 

( Bt şinci sahifeden artan ) 
dığı takdirde liselerin iyi ve pekiyi 
dereceli mezuularından st.çilecek· 
tir. 

Bu gibilcrin inhası yapılmadan 

evvel mezun olduğu liseden gizli 
olarak umumi bilgisi ve karakteıi 
bakımından yardımcı öğrttmrnliğe 
eherişli olup (llmadığı sorularcı k 
a lınacak cevap iı ha evrakına rapte· 
dileccktir. 

Esasen Öğretmenlik evsafını ha 
iz olup da kadı o zarureti dolayisile 
yardımcı öğretmen olarak çalıştırı· 
!anlar müstesna olmak üzere diğ'er 

yardımcı Öğretmenlerin çalıştırılma· 
larında şu hususlara dikkat edile· 
Ct ktir. 

Yardımcı Öğrttmf"nler, bilgi, me 
tod, otorite ve talebe ile münasebet 
bakımından sıkı bir kontrol altında 
bulundurulacaktır. 

Okulda ayni ders zümresinden ı 
asil öğretmen varsa bu Öğretmenler, 
yardımcı Öğretmmleıin Cfers plan· j 
lar ına, talebeye yaptırdıkları vazıfe 1 

!eri, metodlarını kontrol etmek hu 
susunda okul müdürleıirıe yardım 
edeceklerdir. 

Okul müdürleri ayni zümreden 

7- 3 Perşenbe - ~ 
ve 

12 30 Prograrııı 

12.35 

12.50 

13.15 
13,30 
1400 
18.00 

18.05 

1840 
18 55 
19.10 

19.30 

20.lS 
2030 

21.00 

2 l.15 

2130 

22 15 

22.35 
23 25 
23.30 

Ayarı pJet 
AJANS ve 

berleri O~ zlG 
TüRK M . i 
Tüık ınuııt 

k 
M.. 'k• 1<srıf 

uzı . 
'l/t 

PrograrP 
Saat AY'",dt' 
M .. "k. ~ 

uzı · 
kestrası 

Konuşm• t 
Serbest s-;.t 
Memleket 

JANS "e 
berleri ~ 
10RK "4 ~ 
Çalanlar: ~ 
mal N. se~ 
Ôkte, Ce~bl 

Konuşma ( . f 
. Türk Müsil~ 

TORK MO f'f•·.J 
ve oyu" ~-' 
Çalanla~ 
man ~ f'f' 
rif lclıı 
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1Yatları artıyor 
a k a t 

ilan 
Adana Askeri Satın al
ma komisyonundan: s i z B i r r .. 

~.~ınpuı 1 P t O 
. ';:,ı•, u almakta 
' • ayni ziyayı % 30 

Ucuza 
1 .. lı nıa edersiniz ıe"' •rr~rn H·ı .. 

' ı nu Rerno ·. 
J\b"d• 1 ınpaşa caddesi 

11521 

750 adet kıl yem torbası pazar-
lıkla alınacaktır. Muhammen bedeli 

1 600 liradır. Muvakkat teminatı 45 

/ 

liradır. 

Pazarlığı 9·3·940 Cumartesi gü 
nü saat onda Adana asker isatm 
alma komisyonunda yapılacaktır. is-
teklilerin belli günde teminat mak· 
buzu ile müracaatları 11544 

1 
Zayi diploma 

Bursa orta mektebinden 932 se. 
~esinde aldıjım diplomamı zayi et· 
hm. Yenisini çıkaracatımdan eski. 
sinin hükmü yoktur. 11545 

Adana Yeni Otel kar 
• ~namda bakkal Bay 
Ahmet eliyle Mehmet 

otlu Abdürrahim 

11521 

1ıan 

A dana askeri satın al

ma komisyonundan : 

1 - 1440 ton buğdayın kırma 
ücreti kapalı zarfla eksiltmağe ko 

nulmuştur, Muhammen bedeli 7920 
lira olup muvakkt teminatı 5910 
liradır . 

2 - ihalesi Adana satrnalma 

komisyonunda 15/ 31 940 cuma gü
nü saat onda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Kayseri, Mer· 
sin, Maraş, Antep ve Adana askeri 
satın alma komisyonlannda görüle· 
bilir. 

4 - lstelclileı io teminat ve tek
lif mektuplarını ;hale saıtmdan en 
az bir ıaat evvel komıiyon riyasti· 
ne vermeleri lazımdır. 

t 144S 27 - 2 - 7 -12 



Sah'f • a Tüıksözü 

Beklenmekte olan 

1940 Model 

Mark o • 

Radyolarının geldiğini bildiririz 

1 Abidin Paşa caddesinde : 

M. Tahsin Bosna 8ıradcrlcr 

Tel2r .Adr . Meta Adana P. K. 74. Tel. 274 

HER AYIN YEDiSİ 

Bu 

... 

I ,._ 

MI LL 1 

PiYANGO 
keşidenin büyük ikramiyesi 

100,000 liradır 

Bugün bekleyiniz 

1 

1 
1 
1 

İlan 
" 

Ceyhan Koopratif Şirketi Müdürlüi
11 

Ceyhan Kooperatif Şirketinin senelik umum ortaklı' 
Nısan 1940 Cuma günü saat 9 da yapılacığından bütÜ11 or 
nü gelmeleri ilan o1ur. 51 Mart /940 

Şirket Müdürü 

Konuşulacak işler 

1 - 939 yılı hesabının tetkik ve tasdiki 
ı - 940 yeni meclisi idare üyelerinden çıkacak 

rine diğerlerinin ve mürakiplerin sP.çilmesi. . 1Je 
3 - ~i~k.ctin canlan?'~Sl için ~ir m~cssesei tüccar•;;,ı 

üzere meclı sı ıdareye salahı yet ve rılmuı. 1 

Sıhhi Dink 
Mart iptidasından itibaren ı~yri sıhhi olan dinkleri beı.di(.' 
h~ılacaktır. Mubrem olan bu ihtiyacı düşünere~ ( tvfer.-'IJd 
kı makarna atelycsi daiilinde ) sıhhi bir dink kurduıP .. 1 
kada bir külek bulrurun kcpeQ'ini ııaük~mmelen .IQwrdllf 
eler, savurur setiyi un çıkarmu!an ayırır. _J 

Küleki 20 kor"'" •: 
11~1 

GAZETEC iLIK- MATS» 

Getirilen 

Türksözü 
matbaası 

• 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
ce<.lveller, çekler, bılet!er, kart· 
vizitler, haritalar , planlar, mak
buı.lar , her boyria defterler, 

Renkli afişler 

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

1 
Mürettip alacağız 

Matbaamızın gazete kısmında 
1 ç1lışmak üzere bir mürettibe ihti-

yaç vardır . fdarehanemizc nü 
racaatları 


